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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dewasa ini sangat pesat di era 

perdagangan bebas yang kompetitif menjadikan sektor usaha menjadi pendukung 

upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi itu 

sendiri dibarengi dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang juga meningkat. 

Secara tidak langsung pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin 

meningkat pula permintaan masyarakat akan kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan. 

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini secara langsung memberikan 

dampak terhadap usaha untuk memberikan jaminan tingkat kesejahteraan kepada 

seluruh masyarakat. Pembangunan di semua sektor dipacu dengan adanya 

kemampuan dari sektor-sektor usaha yang ada yaitu usaha milik negara, swasta 

dan koperasi sebagai pelaku usaha yang secara langsung menentukan tingkat 

keberhasilan pencapaian perekonomian di Indonesia. Salah satu usaha di Indonesia 

yang berkembang sangat pesat dalam pembangunan ekonomi adalah usaha 

property. 
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Usaha dalam bidang property ini dapat memudahkan masyarakat dalam 

pemenuhan kebutuhannya akan papan. Usaha property saat ini memang paling 

diminati oleh masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun 

dengan kondisi wilayah yang semakin berkurang karena adanya pembangunan-

pembangunan gedung menjadikan harga lahan di Indonesia semakin mahal dari 

tahun ke tahun. Selain itu letak yang stategis suatu hunian juga menjadi faktor 

yang sangat penting karena dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, 

dengan kata lain semakin strategis lokasi perumahan semakin tinggi biaya yang 

harus dikeluarkan dalam membelinya. Sedangkan daya beli masyarakat Indonesia 

masih dibilang kurang karena masih banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi. 

Oleh karena itu usaha dalam bidang property ini dapat dilakukan dalam bentuk 

kredit atau biasa disebut dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sehingga 

memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah sebagai kebutuhan primer. Disini 

peran lembaga keuangan yaitu perbankan sangat membantu dalam menjembatani 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah. 

Lembaga keuangan mempunyai peranan ganda yaitu sebagai lembaga 

intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna membiayai pembangunan 

sektor-sektor perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, bank sebagai 

lembaga keuangan tentunya memiliki kebijaksanaannya sendiri dalam usaha 

menarik minat masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dananya pada bank. 
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Salah satunya adalah dengan cara memberikan suku bunga yang tinggi atas 

simpanan atau menurunkan suku bunga pinjaman atas pinjaman. (Thomas 

Suyatno, 1997). 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan slaah satu fasilitas kredit yang 

diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal 

yang layak dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Pada dasarnya KPR 

merupakan sistem perkreditan seperti pada umumnya namun demikian sistem ini 

menggunakan jaminan atas sertifikat rumah yang telah dibeli secara kredit 

tersebut. 

Apabila ditinjau dari segi waktu maka sistem KPR ini memiliki jangka waktu 

yang paling lama dibandingkan dengan bentuk-bentuk kredit yang lain, dimana 

masa kredit dapat mencapai 25 tahun. Bagi masyarakat KPR sangat dibutuhkan 

karena semakin naiknya harga perumahan namun demikian kemampuan daya beli 

masyarakat yang terbatas maka KPR menjadi salah satu solusi dalam proses 

pembelian rumah yang akan dilakukan. Dengan adanya jangka waktu kredit yang 

lama, maka kemungkinan adanya investasi di sektor properti akan semakin 

berkembang. 

Seiring dengan pertumbuhan di sektor properti, ada dua hal yang menjadi 

landasan para konsumen properti untuk melakukan KPR. Yang pertama adalah 

properti masih dianggap investasi yang paling aman dan terjamin, dan yang kedua 

karena properti selalu berkembang dan memiliki beragam variasi dalam bentuk 
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fisiknya. Ada banyak alasan untuk melakukan investasi di sektor properti, 

diantaranya adalah para nasabah tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak 

untuk membeli properti karena bank memberi fasilitas KPR, harga properti hampir 

selalu naik perlahan-lahan seiring dengan pertumbuhan wilayah dimana properti 

tersebut berada, dan tidak perlu menjual properti tersebut untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Dengan adanya KPR yang memberikan fasilitas pendanaan sebesar 60% - 

90% dari harga sebuah properti, dan suku bunga krditnya tidak lebih dari 15% per 

tahun, menjadikan sektor properti berkembang pesat dan menjanjikan keuntungan 

jangka panjang yang memiliki resiko minimal. Hal ini membuat para pelaku 

investasi di sektor properti ini semakin giat untuk berinvestasi di dalamnya. 

Di kota Malang, properti tumbuh dengan pesat seiring dengan adanya para 

investor yang memiliki kelebihan dana, dan dana tersebut di alokasikan dalam 

bentuk investasi properti. Ini disebabkan harga properti di kota malang masih di 

bawah standar harga properti nasional. Perkembangan bisnis perumahan di Kota 

Malang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, di Kota Malang sendiri 

terdapat 27 pengembang dengan pembiayaan KPR mencapai Rp. 1,8 Triliun untuk 

semester pertama tahun 2013, kondisi tersebut dapat mencerminkan adanya 

peningkatan sebesar 17% apabila dibandingkan semester tahun sebelumnya. 

Kenyataan tersebut menjadi peluang bagi bank-bank yang menawarkan KPR bagi 

masyarakat. Pertumbuhan propeti ini juga menggambarkan bahwa masyarakat 
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Malang sudah memiliki suatu pola pikir untuk melakukan investasi jangka panjang 

yang memiliki resiko yang kecil dan dapat diminimalkan lagi dengan cara 

pemilihan lokasi investasi properti yang tepat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Elastisitas Permintaan 

Kredit Pemilikan Rumah Di Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Seberapa besar elastisitas permintaan KPR di Kota Malang? 

2. Berapa besar pengaruh suku bunga kredit, pendapatan, dan waktu pinjaman 

terhadap permintaan KPR di Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui besarnya elastisitas permintaan KPR di Kota Malang. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh suku bunga kredit, pendapatan, dan waktu 

pinjaman terhadap permintaan KPR di Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Lembaga Keuangan: 

1) Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi pihak bank untuk penyaluran 

kredit kepemilikan rumah pada setiap nasabahnya. 

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan setiap kendala yang 

dihadapi oleh pihak bank. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

  Diharapkan sebagai bahan kajian referensi sehingga penelitian ini 

dapat lebih berkembang. 

c. Bagi penulis 

      Penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi dalam penerapan antara 

disiplin ilmu yang didapat dari kuliah dengan yang terjadi dilapangan atau 

lingkungan masyarakat 


