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Pertumbuhan KPR Rumah Tipe Menengah Menjadi Leader 
 

Hingga Agustus 2018, pertumbuhan KPR di Indonesia relatif stagnan ditandai dengan pertumbuhan 

outstanding KPR bulan Agustus 2018 yang mampu tumbuh 13,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 

bulan sebelumnya sebesar 13,24% (yoy). Disamping itu, jika melihat dari porsi pembentukannya, 

KPR untuk rumah tipe menengah (tipe 22-70 m2) memberikan porsi tertinggi terhadap outstanding 

KPR nasional mencapai 60,16%, dengan total KPR sebesar Rp255,87 triliun. Sedangkan KPR untuk 

tipe rumah besar (tipe >70 m2) memberikan andil sebesar 33,36% dengan total KPR sebesar 

Rp141,90 triliun, diikuti KPR tipe rumah kecil (tipe <21 m2) dengan andil 6,48% dengan total KPR 

sebesar Rp27,56 triliun. 

Gambar 1. Suku Bunga Dasar KPR dan Pertumbuhan KPR (%) 

 
Sumber : SPI OJK 

Berdasarkan pertumbuhan KPR, rumah dengan tipe menengah (22-70 m2) menempati posisi 

teratas dengan pertumbuhan secara tahunan (yoy) mencapai 18,36% (yoy) pada bulan Agustus 

2018, diikuti oleh KPR rumah tipe besar (>70 m2) dan kecil (<21 m2) masing-masing sebesar 8,96% 

(yoy) dan 1,40% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan KPR Indonesia didorong oleh kemampuan daya 

beli masyarakat yang meningkat seiring dengan stabilnya inflasi. Selain itu didorong menurunnya 

suku bunga dasar rata-rata KPR perbankan. (gambar 1).  
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Gambar 2. Pertumbuhan KPR Berdasarkan Tipe Rumah Tahun 2015 - 2019 (%, yoy) 

 
  Sumber : Bank Indonesia, diolah 

Jika dilihat dari Non Perfoming Loan (NPL), rasio NPL KPR  rumah tipe besar (>70 m2) mencapai 

3,34% pada bulan Agustus 2018, tertinggi dibandingkan tipe rumah lainnya. Sedangkan rasio NPL 

untuk rumah tipe kecil (<21 m2) sebesar 2,88%, diikuti tipe rumah menengah (22-70 m2) sebesar 

2,38%. 

Gambar 3. NPL KPR Berdasarkan Tipe Rumah Tahun 2015 – 2018 (%) 

 
  Sumber : Bank Indonesia, diolah 

Meskipun dengan pertumbuhan KPR tertinggi mencapai 18,36% (yoy), tipe rumah menengah (22-

70 m2) memiliki rasio NPL KPR terendah dibandingkan tipe lainnya, yaitu sebesar 2,38%. Hal ini 

disebabkan kebanyakan KPR tipe rumah menengah (22-70 m2) rata-rata dimiliki oleh orang-orang 

yang baru pertama kali membeli rumah. Sedangkan KPR untuk rumah tipe besar biasanya 

digunakan untuk investasi dan pada rumah tipe kecil, NPL KPR dipengaruhi oleh ketidakmampuan 

masyarakat dalam membayar angsuran.  


