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 BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Property Market  

Dalam aktivitas ekonomi di pasar properti melibatkan tiga sektor yaitu 

sektor riil, sektor keuangan, dan pemerintah (Ling dan Acher, 2013:12). Pada 

sektor riil melibatkan permintaan dan penawaran properti. Sektor keuangan 

memegang peranan penting dalam hal proses pembiayaan dalam aktivitas di pasar 

properti, sebab dalam pasar properti memiliki nilai transaksi yang cukup besar dan 

kecenderungan pembiayaan menggunakan kredit. Sedangkan pemerintah menjadi 

pemegang kendali melalui regulasi yang dikeluarkan untuk mempengaruhi 

kegiatan pada masing-masing sektor.  

 

 

Sumber: Ling dan Acher (2013:12) 

 

Gambar 2.1 

Interaksi Tiga Sektor pada Property Market 
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Gambar 2.1 halaman 11 menampilkan interaksi tiga sektor yaitu sektor 

riil, sektor keuangan dan sektor pemerintah. Sektor riil melibatkan permintaan dan 

penawaran dalam menentukan keseimbangan yaitu penentuan harga properti. 

Pembiayaan yang relatif besar membuat sektor keuangan memegang peranan 

penting baik bagi developer dalam pembiayaan penyediaan properti maupun 

kosumen dalam pembiayan pembelian properti, sedangkan pemerintah 

mengendalikan kegiatan dalam pasar properti pada sektor riil maupun sektor 

keuangan. Pada sektor riil, pemerintah mengendalikan melalui pembatasan 

penggunaan lahan, subsidi dan pajak. Pada sektor keuangan melalui bank sentral 

mengendalikan aliran dana yang digunakan dalam pembiayaan khususnya pada 

pembiayaan menggunakan kredit. 

Aset properti memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset lainnya. 

Karakteristik yang membedakan properti dengan aset lain menurut Ling dan 

Acher (2013)  adalah sebagai berikut : 

1. Heterogeneous Product  

Properti cenderung bersifat heterogen, yang berarti bahwa properti 

memiliki fitur yang unik. Keunikan dari properti terletak pada bentuk dan desain 

bangunan yang berbeda-beda.  

2. Immobile Product 

Properti tidak bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang 

lain. Faktor penentuan lokasi menjadi sangat penting untuk properti. Untuk 

perumahan cenderung mendekati akses sekolah, pusat belanja, hiburan, dan 
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tempat kerja, sedangkan untuk properti komersial lebih mendekati pada akses ke 

konsumen, pemasok, dan tenaga kerja. 

3. Localized Market 

Properti yang digunakan untuk berbisnis, memilih lokasi yang sama untuk 

meningkatkan persaingan dalam suatu area. 

4. Segmented Market 

Karakteristik asli dari suatu lokasi berkontribusi dalam segmentasi pasar 

properti. Sehingga hal ini menjadi alasan perbedaan harga jual maupun harga 

sewa pada area metropolitan atau bukan area metropolitan.  

5. Transaksi dengan Biaya Transaksi Tinggi 

Transaksi properti merupakan transaksi dengan biaya yang tinggi sebab 

nilai dari aset properti pun tinggi. Beberapa transaksi yang melibatkan properti, 

terdapat persyaratan waktu dan biaya lainnya yang tidak terdapat dalam transaksi 

lainnya.  

Properti dapat dibagi menjadi properti residensial dan properti komersial. 

Properti residensial merupakan aset properti yang berhubungan dengan bangunan 

tempat tinggal. Properti komersial merupakan bangunan yang ditujukan untuk 

kegiatan bisnis, perkantoran dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam 

properti residensial. 

Menurut Mankiw (2007:501) pasar untuk stok rumah yang telah ada yang 

menentukan harga rumah ekuilibrium. Harga rumah yang terbentuk menentukan 

aliran investasi residensial. Peningkatan permintaan rumah akan meningkatkan 
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harga rumah dan meningkatkan aliran investasi residensial. Peningkatan investasi 

residensial meningkatkan penawaran rumah baru.  

Pada Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana harga relatif rumah PH / P 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap stok rumah yang telah ada. 

Kurva penawaran berbentuk vertikal menunjukkan bahwa pada suatu periode stok 

rumah tetap, maka pergerakan harga ditentukan oleh permintaan. Permintaan 

rumah mempengaruhi aliran investasi residensial.Aliran investasi residensial 

menjadi penentu dalam penawaran rumah baru. 

 

Sumber: Mankiw (2007:501) 

 

Gambar 2.2 

Kurva Permintaan dan Penawaran Investasi Residensial 

Apabila permintaan rumah bergeser, harga ekuilibrium rumah berubah dan 

perubahan ini akan mempengaruhi investasi residensial. Kurva permintaan akan 

rumah dapat bergeser dapat disebabkan oleh peningkatan pendapatan, tingginya 

kenaikan populasi, atau penurunan suku bunga pinjaman. Pergeseran ekspansif 

pada permintaan rumah dapat meningkatkan harga rumah. Peningkatan harga 

rumah akan mendorong aliran investasi residensial. Aliran investasi residensial 

yang semakin meningkat, akan meningkatkan modal bagi developer dan 
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menambah penawaran rumah baru. Mekanisme peningkatan permintaan rumah 

yang berdampak pada peningkatan penawaran rumah baru ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. 

 

 

Sumber: Mankiw (2007:502) 

 

Gambar 2.3 

Kurva Kenaikan Permintaan Rumah  

Salah satu pendorong peningkatan permintaan rumah adalah penurunan 

suku bunga pinjaman. Transaksi yang dengan nilai yang tinggi menyebabkan 

biaya peminjaman modal yang tinggi pula. Menurut Mankiw (2007:502) 

penururnan dalam tingkat bunga meningkatkan permintaan rumah, harga rumah, 

dan investasi residensial. 

2.1.2  Property Price Bubble   

Kemungkinan terjadinya bubble atau crash cenderung lebih besar pada 

negara berkembang karena keterbatasan pengaturan dan pengawasan, pasar 

keuangan yang relatif suram dan penepatan pinjaman berdasarkan anggunan 

daripada arus kas yang diharapkan (World Bank dan Federal Reserve Bank of 
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Chicago, 2002).  Tidak semua pecahnya bubble yang disertai krisis, sebab sistem 

keuangan yang memiliki pengawasan yang kuat dan regulasi yang mengarah pada 

stabilitas sistem keuangan lebih baik, cenderung siap menghadapi konsekuensi 

yang dihadapi ketika bubble mulai runtuh. Hal ini menunjukkan bahwa upaya 

untuk mengidentifikasi bubble adalah upaya untuk membangun efektifitas 

peraturan makroprudensial dalam sistem keuangan dalam memitigasi risiko krisis.  

Hingga saat ini belum ada definisi secara jelas tentang bubble yang 

disepakati secara internasional. Beberapa peneliti mengungkapkan definisi bubble 

secara general. Glindro, et al. (2011) menyatakan bahwa nilai fundamental 

perumahan ditentukan oleh kondisi jangka panjang pada kondisi ekonomi. 

Apabila terjadi penyimpangan pada nilai fundamental jangka panjangnya maka 

mengindikasi terjadinya bubble.  Hal serupa diungkapkan oleh Chen, et al. (2013) 

yang menangkap fenomena bubble dengan membandingkan harga aktual dan 

harga keseimbangan dari hasil estimasi. Apabila harga aktual berada di atas 

tingkat keseimbangannya untuk tiga periode berturut-turut mengindikasi 

terjadinya bubble. Landergren (2013) mendefinisikan tiga definisi untuk  property 

price bubble antara lain: (1) Harga rumah berada di atas tren jangka panjangnya; 

(2) Harga rumah tidak bisa dijelaskan oleh faktor fundamental; dan (3) Estimasi 

model memprediksi indikasi harga rumah akan jatuh.  

Menurut Bank Indonesia (2011), property price bubble atau 

penggelembungan harga properti adalah keadaan dimana terjadi kenaikan harga-

harga properti secara tidak wajar. Kewajaran dari peningkatan harga berlaku 

secara bertahap seiring dengan meningkatnya tingkat inflasi atau pendapatan. Jika 
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cepatnya pergerakan harga terus dibiarkan, akan terjadi pecahnya kondisi bubble 

property yang menjadikan harga-harga properti jatuh diikuti dengan ambruknya 

ekonomi secara menyeluruh sehingga akan menimbulkan masalah nasional berupa 

resesi ekonomi.  

Stiglitz dalam Klotz (2013) mendefinisikan bubble yaitu dimana nilai 

pasar lebih tinggi dari nilai fundamental. Hal ini mengindikasi bukan faktor 

fundamental yang menentukan harga saat ini. Perkiraan harga jual yang lebih 

tinggi membuat investor mengabaikan tingkat pendapatan masa mendatang untuk 

memenuhi kewajiban hutang, namun diharapkan bergantung pada perilaku bullish 

investor lain yang akan mendorong harga lebih tinggi (teori the greater fool). 

Stiglitz (2012:85) menyatakan housing bubble akan menciptakan booming 

consumption yang memberi kesan bahwa segala sesuatu dalam kondisi baik 

namun sebenarnya bersifat sementara. Pinjaman yang diberikan akan memiliki 

risiko yang tinggi. Saat kehilangan sumber pendapatan konsekuensinya terjadi 

gagal bayar dan rumah terpaksa disita, sehingga ekspektasi yang telah terbentuk 

terbukti salah mengakibatkan harga menjadi jatuh. 

Gelembung yang terjadi dapat disebabkan oleh latar belakang yang 

berbeda-beda. Terdapat tiga jenis bubble yang dijelaskan oleh Lind (2008) antara 

lain pure speculative bubble, an irrational expectation bubble dan the irrational 

institutions bubble. Penjelasan tentang ketiga jenis bubble antara lain sebagai 

berikut:  

1. Pure speculative bubble, terjadi ketika pembeli percaya bahwa harga aset 

saat ini terlalu tinggi dan pada akhirnya akan jatuh, tetapi yakin akan 
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kelanjutan kenaikan harga untuk beberapa waktu, dan berencana untuk 

menjual dengan keuntungan pada saat sebelum harga jatuh. 

2. An irrational expectation bubble, terjadi ketika pelaku pasar menjadi 

terlalu optimis dan berpikir harga aset akan tumbuh pesat selama periode  

daripada nilai rata-rata historis. Oleh karena itu, pelaku pasar merasa 

bahwa harga tinggi yang terbentuk cukup rasional, dan tetap memutuskan 

untuk membeli meskipun tidak didukung oleh pendapatan maupun tingkat 

bunga. 

3. The irrational institutions bubble, terjadi pada saat pelaku pasar memiliki 

insentif untuk membayar harga yang lebih tinggi dari kemampuannya. 

Pembeli apartemen atau rumah tidak mengharapkan untuk menderita 

kerugian ketika terjadi penurunan harga secara drastis. Lender juga 

mengharapkan dapat menggeser kerugian kepada orang lain, mungkin 

pada pemerintah untuk menanggung kerugian pada saat terjadinya gagal 

bayar. Salah satu contoh jenis gelembung ini adalah housing bubble yang 

dilatar belakangi subprime mortagage. 

2.1.2.1 Rational Asset Price Bubble 

Pennancchi (2008:131) mengungkapkan tentang teori rational asset price 

bubble dimana gelembung terjadi pada saat harga aset menyimpang di atas harga 

fundamentalnya. Harga aset yang tidak sesuai dengan fundamentalnya disebabkan 

oleh faktor penawaran dan permintaan. Faktor penawaran aset yang terbatas, 

sedangkan permintaan yang terus meningkat akan membuat harga aset tidak 

sesuai dengan harga fundamentalnya, terlebih pada aset properti yang memiliki 
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Risiko 

karakteristik berbeda dibandingkan dengan aset yang lain. Oleh karena itu, harus 

diakui oleh investor bahwa risiko dari pasar properti tinggi namun memiliki 

tingkat pengembalian yang tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Simans (1989) 

bahwa tingkat pengembalian dan risiko memiliki hubungan yang positif yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Simans (1989) 

 

Gambar 2.4 

Trade Off antara Risiko dan Tingkat Imbal Hasil 

Aset dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kekayaan. Pada 

perkembangan aktivitas ekonomi aset sering digunakan sebagai objek 

perdagangan. Pennancchi (2008:135) mengungkapkan bahwa individu yang 

melakukan perdagangan aset tidak pada harga fundamentalnya maka ia sedang 

melakukan zero sum game, yang disebabkan oleh konsumsi dan kekayaan. Zero 

sum game keadaaan dimana kedua individu sama-sama menginginkan 

keuntungan, namun kenyataannya salah satu akan diuntungkan dan yang lain 

dirugikan. Keuntungan yang dirasakan satu pihak besarnya sama dengan kerugian 
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yang dirasakan pihak lain. Oleh sebab itu, individu yang rasional tidak akan 

membeli aset yang harganya sudah mencerminkan adanya gelembung. 

Namun aset yang memiliki jumlah pasokan tetap, seperti properti, 

memunculkan adanya gagasan bahwa aset tersebut nilainya akan terus meningkat 

seiring waktu. Pennancchi (2008:135) mengemukakan gagasan yang 

menyebutkan bahwa seseorang akan percaya dapat membeli aset pada saat bubble 

dan kemudian dapat menjual aset tersebut kepada orang lain dengan harga yang 

lebih tinggi disebut dengan teori gelembung spekulatif greater fool. 

2.1.2.2 Credit Cycle 

Prosiklikalitas perbankan cenderung dilatarbelakangi oleh siklus kredit. 

Siklus kredit yang terjadi secara berkesinambungan dapat berpotensi menjadi 

penyebab terjadinya property price bubble. Pei (2014) menjelaskan tentang credit 

cycle dimana optimisme tentang peningkatan harga aset akan mendorong 

permintaan rumah dan membuat pergerakan kredit kearah ekspansi, siklus ini 

akan berputar terus menerus hingga menyebabkan booming pada harga 

perumahan. Sebaliknya ketika harga meningkat secara tidak wajar, menyebabkan 

kegagalan pada pengembalian pinjaman kredit akan membuat siklus berbalik arah 

yaitu permintaan rumah menurun, kredit kontrasi dan harga rumah merosot. 

Penjelasan tentang siklus kredit juga dijelaskan oleh Turner (2012). Self-

reinforcing credit creation dalam kondisi the upswing dan Self-reinforcing credit 

destruction dalam kondisi the downswing diperkenalkan oleh Turner (2012) untuk 
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menunjukkan Credit Cycle. Berikut penjelasan tentang kedua kondisi yaitu 

upswing dan downswing pada siklus kredit :  

2.1.2.2.1 Self-reinforcing Credit Creation (The Upswing) 

Siklus kredit pada kondisi upswing diawali dengan kondisi peningkatan 

pada kredit. Turner (2012) mengungkapkan bahwa penyaluran kredit untuk 

mendanai pembelian aset yang pengembaliannya tidak bisa cepat merespon, 

seperti properti, atau tidak bisa menanggapi sama sekali, seperti tanah, akan 

menyebabkan  kenaikan harga aset, tetapi suatu saat akan merangsang baik 

penawaran dan permintaan kredit dalam siklus self-reinforcing.  

 

Sumber: Turner (2012) 

 

Gambar 2.5 

Self-reinforcing credit creation (The Upswing) 

Self-reinforcing credit creation pada kondisi upswing ditunjukkan pada 

Gambar 2.5. Pemberi pinjaman kredit menikmati pengembalian pinjaman yang 

memiliki risiko  kegagalan kredit yang rendah, meningkatkan keuntungan dan 
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modal, memberikan pendapatan untuk ekspansi kredit lebih jauh, dan pemberi 

pinjaman kredit  yakin bahwa pinjaman terhadap aset memiliki risiko yang relatif 

rendah. Peminjam terjebak dalam siklus antusiasme yang berlebihan, menganggap 

bahwa harga aset akan meningkat lebih lanjut dan peminjam akan mengejar 

modal yang bisa didapatkan. Dampak peningkatan kredit tersebut, baik peraturan 

makroprudensial atau kebijakan tingkat suku bunga tidak memiliki daya untuk 

mengendalikan peningkatan kredit tersebut sehingga dapat menyebabkan 

efektivitas peraturan rasio modal menjadi terbengkalai karena proses tersebut 

menghasilkan lebih banyak modal, baik melalui pendapatan yang ditahan maupun 

keuntungan yang lebih tinggi karena dapat menarik investasi ekuitas baru.  Selain 

itu, dengan keuntungan dari capital gain yang terlalu besar, hanya kebijakan 

peningkatan suku bunga yang  cukup besar dapat memperlambat bubble atau 

merubah investasi riil jauh sebelum terjadinya booming speculative (Turner, 

2012). 

Siklus kredit dalam keadaan upswing bila terjadi terus menerus akan 

menimbulkan terjadinya bubble. Kondisi tersebut harus ditanggapi dengan 

kebijakan moneter maupun kebijakan makroprudensial yang tepat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lambertini, et al. (2013) mempelajari potensi keuntungan 

dari kebijakan moneter dan makroprudensial yang didasari oleh harga rumah dan 

siklus kredit melalui metode Taylor Rule. Penelitian tersebut juga menemukan 

bahwa aturan kebijakan moneter melalui suku bunga yang merespon pertumbuhan 

kredit lebih disukai oleh kedua agen yaitu peminjam dan lender dibandingkan 
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dengan kebijakan makroprudensial yang mengendalikan pertumbuhan kredit, 

misalnya loan to value (LTV). 

Namun berbeda dengan penemuan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

McDonald dan Stokes (2013) bahwa kebijakan suku bunga Federal Reserve pada 

periode 2001-2004 menurunkan federal fund rate menjadi penyebab gelembung 

harga perumahan. McDonald dan Stokes (2013) membuktikan melalui metode 

VAR bahwa kebijakan Federal Reserve menurunkan suku bunga menyebabkan 

housing bubble sebab berhubungan dengan perubahan dalam kredit perumahan 

yang menjadi longgar yaitu penurunan standar pasar dalam menentukan kriteria 

peminjam dan  meningkatkan sekuritisasi.  

2.1.2.2.2 Self-reinforcing Credit Destruction(The downswings)  

Selama kenaikan kredit berlangsung konsekuensinya adalah perekonomian 

tumbuh, diukur dari peningkatan kekayaan, dan inflasi harga barang dan jasa. 

Tapi ketika bubble terkena shock negatif maka mendorong ekspansi kredit 

beroperasi secara terbalik dan berdampak pada penawaran dan permintaan kredit.  

Self-reinforcing credit destruction pada kondisi downswings dalam siklus kredit. 

Turner (2012) mengungkapkan bahwa bank menderita kerugian kredit 

yang mengikis modal dan kemampuan untuk meminjamkan dana. Ekspektasi 

harga aset yang meningkat dan kualitas kredit yang baik terbukti salah. Peminjam 

juga mengantisipasi dalam menghadapi potensi penurunan harga aset, sehingga 

menurunkan permintaan agregat pada kredit yang dapat menimbulkan resesi. 
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Sumber: Turner (2012) 

Gambar 2.6 

Self-reinforcing credit destruction(The Downswings) 

2.1.3 Boom-Bust Housing Cycle 

Pengalaman krisis yang dialami oleh Amerika Serikat pada tahun 2008 

yang disebabkan oleh housing bubble, membuat perlunya pengawasan terhadap 

perkembangan harga rumah. Pergerakan naik dan turunnya harga rumah mampu 

mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Siklus pergerakan harga 

rumah yang bergerak naik ataupun turun yang secara tajam dapat disebut dengan 

boom-bust housing cycle. Fase boom terjadi pada saat optimisme para pelaku 

pasar mendorong permintaan akan rumah menyebabkan harga rumah meningkat 

secara tajam. Peningkatan yang signifikan pada harga rumah jika tidak diawasi 

dan diantisipasi akan menjadi rentan apabila terjadi guncangan perekonomian. 

Bila terjadi shock negatif pada perekonomian, dapat merubah fase boom menjadi 

fase bust dimana harga rumah menjadi jatuh dan mengakibatkan resesi ekonomi. 
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Perkembangan harga properti akan memasuki periode boom dan bust 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang dapat membentuk periode 

boom menurut Lambertini, et al. (2013) antara lain penurunan standar kualitas 

kredit perumahan, perkembangan harga yang sudah menunjukkan bubble tidak 

dihiraukan dan dibiarkan terus berkembang karena adanya informasi yang tidak 

sempurna dan adanya optimisme tentang harga perumahan di masa mendatang. 

Penyaluran kredit yang diberikan pada periode booming akan membawa 

kerentanan terhadap sektor finansial. Terlebih jika penyaluran kredit mayoritas 

diberikan kepada debitur yang memilliki kualitas rendah di saat periode boom 

akan meningkatkan risiko probabilitas gagal bayar (probability of default). 

Meningkatnya risiko kredit tersebut akan mengarah pada kerapuhan sektor 

finansial (Basurto, 2006). Dengan demikian konsekuensi yang harus di hadapi 

ketika periode boom berubah menjadi periode bust adalah perekonomian dapat 

memasuki masa resesi. 

Kondisi terjadinya property price bubble akan memasuki periode boom 

apabila melebihi threshold tren jangka panjang. Dalam penentuan threshold pada 

penelitian ini mengacu pada metode yang dilakukan oleh Borgy (2006).  Metode 

yang dilakukan untuk menetapkan threshold adalah metode Hodric Presscott. 

Pada penentuan threshold Hodric Prescott terbagi atas upper threshold dan lower 

threshold yaitu penambahan standar deviasi dari nilai tren jangka panjangnya 

untuk upper threshold dan pengurangan standar deviasi dari nilai tren jangka 

panjangnya untuk lower threshold yang selebihnya akan dibahas pada Bab 3. 

Pemilihan metode Hodrick Prescott diperkuat oleh beberapa peneliti sebelumnya 
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yaitu Goodhart, et al. dan Bautista (dalam Borgy, 2006) yang juga menggunakan 

metode yang sama dalam menentukan threshold periode boom dan bust harga 

rumah. 

2.1.4 Keseimbangan Harga Properti 

Perkembangan harga properti menjadi sorotan dalam menentukan 

investasi yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Faktor fundamental yang 

mempengaruhi keseimbangan harga properti berasal dari keseimbangan dari sisi 

permintaan dan sisi penawaran. Berdasarkan analisis ekonometrik, Glindo, et al. 

(2011) mencirikan pergerakan harga rumah dipengaruhi oleh tiga faktor 

diantaranya : (1) nilai fundamental perumahan (atau trend) yang ditentukan oleh 

kondisi ekonomi jangka panjang dan pengaturan yang ditetapkan; (2) 

penyimpangan harga dari faktor fundamental disebabkan oleh siklus kredit. (3) 

ketidakrasionalan atau komponen bubble yang mendorong ekspektasi terlalu 

optimis. Beberapa faktor fundamental yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

2.1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam menilai perkembangan 

aktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan 

kapasitas produksi perekonomian suatu negara yang dicerminkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional. Peningkatan aktivitas perekonomian akan 

meningkatkan pendapatan per kapita sehingga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peningkatan kesejahteraan membuat masyarakat cenderung 
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mengalihkan dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan papan atau 

berinvestasi di bidang properti. Seiring meningkatnya permintaan properti maka 

harga properti juga ikut meningkat.  

Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur berdasarkan pertumbuhan 

produk domestik bruto. Produk domestik bruto meringkas aktivitas ekonomi suatu 

negara yang dapat dilihat dari sisi pendapatan total pada setiap orang di dalam 

perekonomian atau dari sisi pengeluaran total atas output barang dan jasa 

perekonomian (Mankiw, 2007:18). Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 

sinyal positif untuk meningkatkan investasi pada bidang properti, sehingga 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan harga properti khusunya 

properti residensial. 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan harga perumahan telah diteliti 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. Glindro, et al. (2011) mengemukakan 

hubungan positif antara real GDP dan harga rumah residensial di kawasan Asia-

Pasifik meliputi Australia, China, Hong Kong, Korea, Malaysia Selandia Baru, 

Filipina, Singapura dan Thailand yang disebabkan oleh tingginya populasi dan 

permintaan rumah baru. Igan dan Loungani (2013) menemukan hubungan positif 

antara perubahan pendapatan per kapita dan harga rumah. Hui dan Gu (2009) 

mengungkap hubungan positif antara pendapatan dan harga rumah. Krznar dan 

Morsink (2014) juga menemukan hubungan positif antara pertumbuhan GDP dan 

harga rumah. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan berkorelasi positif 

dengan harga properti. 
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2.1.4.2 Inflasi   

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang 

terjadi secara terus menerus yang dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian. 

Menurut Mankiw (2007:31), Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan suatu 

ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata 

konsumen. Laju inflasi diukur dari peningkatan pada indeks harga konsumen 

dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.  

 Laju inflasi dapat mempengaruhi baik sisi konsumen dalam permintaan 

properti maupun sisi produsen yaitu developer dalam menyediakan pasokan, 

sehingga berdampak pada harga properti. Jika dilihat dari sisi konsumen, inflasi 

dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Peningkatan laju inflasi dapat 

membawa dampak pada pendapatan masyarakat secara riil menjadi turun, 

meskipun pendapatan yang diterima tidak berubah atau tetap. Meningkatnya 

barang dan jasa akan merubah pola konsumsi masyarakat dalam memilih prioritas 

kebutuhan yaitu dengan mendahulukan kebutuhan sandang pangan daripada 

kebutuhan papan. Oleh karena itu, inflasi menurunkan daya beli masyarakat 

terhadap pembelian properti residensial, sehingga menurunkan permintaan 

properti yang berdampak pada menurunnya harga properti. 

Selain itu, hubungan negatif juga dapat disebabkan oleh faktor adanya 

perubahan regulasi yang mempengaruhi likuiditas. Li dan Li (2013) 

mengungkapkan meskipun inflasi terus meningkat, dengan adanya kebijakan 

menaikkan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman sehingga permintaan 
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akan aset menurun begitu pula harga aset. Li dan Li (2013) juga menjelaskan 

dengan adanya kebijakan loan to value (LTV) mempengaruhi likuiditas sehingga 

meskipun inflasi terus meningkat jika likuiditas berkurang akan mengurangi 

permintaan dan menurunkan harga aset.  

Dilihat dari sisi developer atau pengusaha, inflasi akan membawa dampak 

pada kenaikan biaya produksi perusahaan properti. Kenaikan  tingkat inflasi akan 

mendorong harga bahan baku bangunan menjadi ikut meningkat. Harga bahan 

baku yang semakin mahal akan meningkatkan biaya produksi sehingga 

meningkatkan harga jual properti. Hal ini membawa konsekuensi peningkatan 

inflasi akan meningkatkan harga properti residensial. Transmisi ini diperkuat 

dengan hasil penemuan Coleman, et al. (2008) dan Chen, et al. (2013) yang 

menemukan hubungan positif signifikan antara inflasi dengan harga rumah. 

Dengan demikian, inflasi dapat berpengaruh positif ataupun negatif 

tergantung dari sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari sisi individu yang 

mempengaruhi permintaan properti, inflasi dapat berpengaruh negatif pada harga 

properti karena mengurangi daya beli masyarakat sehingga mengurangi 

permintaan properti. Namun, jika dilihat dari sisi developer, peningkatan laju 

inflasi dapat meningkatkan biaya produksi sehingga berimbas pada kenaikan 

harga properti residensial. Pada penelitian ini, inflasi dianggap termasuk pada 

komponen sisi permintaan yang mempengaruhi harga properti residensial. 
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2.1.4.3 Suku Bunga Pinjaman  

Suku bunga pinjaman berhubungan dengan pembiayaan yang dilakukan 

melalui kredit. Pembiayaan kredit oleh konsumen maupun developer dalam 

menyediakan perumahan dipengaruhi oleh besarnya suku bunga pinjaman yang 

mencerminkan besarnya biaya pengembalian. Suku bunga pinjaman yang 

ditetapkan untuk pembiayaan kredit properti pada konsumen termasuk dalam suku 

bunga kredit konsumsi. Suku bunga dapat mempengaruhi harga properti melalui 

transmisi aliran dana kredit atau besarnya kredit yang disalurkan. Gambar 2.7  

menjelaskan hubungan suku bunga dan aliran dana kredit properti. Suku bunga 

berhubungan negatif mempengaruhi permintaan kredit ditunjukkan oleh kurva 

DD. Semakin tinggi suku bunga menurunkan permintaan jumlah kredit. Kurva SS 

menunjukkan hubungan positif antara jumlah kredit yang ditawarkan dengan suku 

bunga.  

 

 

 

 

  

 

  

 
Sumber : Simans (1989) 

Gambar 2.7 
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Suku bunga menjadi faktor penting pada sisi permintaan properti, sebab 

transaksi properti didominasi oleh pembiayaan melalui kredit. Beberapa peneliti 

memasukkan tingkat suku bunga sebagai komponen sisi permintaaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Glindro, et al. (2011) mengungkapkan suku bunga 

berkorelasi negatif dengan harga perumahan. Krznar dan Morsink (2014) juga 

menemukan hubungan negatif antara lending rate dan harga rumah di Kanada. 

Selain itu, Basurto, et al.  (2006) menemukan hubungan negatif antara suku bunga 

riil dengan pertumbuhan kredit dan harga properti residensial di 18 negara.  

Hubungan positif antara suku bunga dan harga properti bisa terjadi dari 

unsur likuiditas, bila dilihat dari sisi penawaran. Suku bunga yang tinggi dapat 

berdampak pada peningkatan ketersediaan kredit. Peningkatan ketersediaan kredit 

dapat meningkatkan permintaan kredit jika ekspektasi harga rumah terus 

meningkat, sehingga menimbulkan hubungan positif antara harga rumah dan suku 

bunga.  Shi (2014) menemukan bahwa tingkat suku bunga secara signifikan 

berhubungan positif dengan harga riil perumahan. Hasil penelitian Shi (2014) 

menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga tidak mampu menekan harga rumah 

dan mengendalikan bubble, sehingga rekomendasi alat kebijakan makroprudensial 

diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan harga rumah. Hal ini disebabkan 

oleh tingkat suku bunga dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Sun dan Tsang 

(2014) mengemukakan bahwa meskipun kestabilan harga rumah bukan tujuan 

dari kebijakan, tetapi untuk menerapkan suku bunga yang optimal hendaknya 

merespon inflasi harga rumah. 
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2.1.4.4 Ekspektasi Developer  

Peningkatan pergerakan harga perumahan tidak hanya dipengaruhi dari 

sisi permintaan namun juga melihat dari sisi penawaran. Pengaruh dari sisi 

penawaran ditentukan oleh besarnya biaya dalam penyediaan aset properti. 

Penyediaan aset properti dapat ditinjau dari besarnya biaya konstruksi yang 

dikeluarkan oleh pihak penyedia atau developer. Peningkatan biaya konstruksi 

dapat meningkatkan harga properti, hal ini didukung oleh Glindro, et al. (2011) 

menemukan bahwa peningkatan beban biaya konstruksi meningkatkan harga 

rumah. Begitu pula Chen, et al. (2013) yang memasukkan biaya konstruksi 

sebagai supply cost berhubungan positif terhadap harga rumah. Coleman, et al. 

(2008) memasukkan inflasi untuk menggambarkan biaya sisi penawaran yang 

berhubungan positif dengan harga rumah. 

Peningkatan pada biaya konstruksi dapat meningkatkan ekspektasi 

developer untuk penentuan harga properti di periode berikutnya, sehingga harga 

properti yang terbentuk pada periode berikutnya dipengaruhi oleh ekspektasi 

developer  pada periode sebelumnya. Developer akan mengharapkan harga yang 

terbentuk tidak jauh dari ekspektasi harga yang ditentukan pada periode 

sebelumnya, sehingga besarnya peningkatan biaya penyediaan pasokan properti 

yaitu biaya konstruksi baik material maupun non material mampu ditopang oleh 

peningkatan harga properti. Mekanisme ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gelain dan Lansing (2014) yang menyatakan bahwa ekpektasi 

harga berhubungan positif dengan harga aktual yang terbentuk, hal ini disebabkan 

oleh ekspektasi peningkatan harga pada periode berikutnya menjadi pertimbangan 
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pada terbentuknya harga aktual. Oleh karena itu, pada penelitian ini diharapkan 

ekspektasi developer mampu mewakili peningkatan biaya penyediaan pasokan 

properti oleh developer yang berpengaruh signifikan terhadap indeks harga 

properti residensial dari sisi penawaran. 

2.1.5 Loan to Value  (LTV) 

Loan to value (LTV) merupakan rasio antara nilai kredit atau pembiayaan 

yang dapat dibeikan oleh bank terhadap nilai properti pada saat pemberian kredit 

atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. LTV digunakan untuk 

mendeteksi kemampuan peminjam dalam mengembalikan besarnya kredit. Rasio 

ini digunakan untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan bila terjadi kegagalan 

dalam pembayaran kredit.  

Loan to value melindungi lender dalam meyakinkan bahwa peminjam 

telah memiliki modal yang cukup dalam berinvestasi properti dan memastikan 

margin yang cukup antara nilai properti dan jumlah pinjaman apabila terjadi 

kegagalan dalam pembayaran dan properti terpaksa harus disita. Simans 

(1989:118) mengungkapkan pinjaman maksimum untuk rasio nilai bervariasi 

sesuai dengan jenis properti dan peraturan pemerintah atau bank sentral di setiap 

negara yang menerapkannya. Secara umum rasio LTV yang ditetapkan berkisar 

antara 65 hingga 80 persen. Rasio LTV untuk properti biasanya berkisar antara 

65-75 persen, sedangkan untuk pinjaman perumahan sebesar 75-95 persen 

[Simans (1989:118), Ling dan Acher (2013:439)].  
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Rasio LTV adalah proporsi dari nilai pinjaman dari nilai properti. Simans 

(1989:159) menjelaskan rasio LTV dalam persamaan berikut ini : 

LTV =
   =                                     ........................................................... (2.1) 

dimana LTV merupakan rasio dari loan (L) yaitu pinjaman yang diberikan, (V) 

yaitu nilai dari properti. Jika lender memberikan pinjaman  maksimal sebesar 80% 

maka rasio LTV adalah 0,8 sehingga pinjaman yang bisa diperoleh dari nilai aset 

properti sebesar $50.000 adalah $ 40.000 (Simans, 1989:159).  

Dalam penerapan rasio LTV, besarnya LTV juga menentukan jumlah uang 

muka yang harus dibayarkan oleh peminjam. Besarnya down payment atau uang 

muka dapat dinyatakan dalam proporsi ekuitas terhadap nilai properti. 

(Simans,1989:159) menjelaskan bahwa rasio pinjaman terhadap nilai properti 

(LTV) ditambah proporsi ekuitas terhadap nilai properti adalah satu. Dengan 

demikian, besarnya down payment dapat dihitung melalui persamaan berikut ini : 

   = 1.0 - 
  .............................................................................................. (2.2) 

dimana E/V adalah rasio equity to value  dan L/V adalah rasio loan to value. 

Dari persamaan 2.2 dapat diketahui bahwa rasio equity to value 

menunjukkan rasio down payment atau uang muka. Apabila LTV sebesar 80% 

maka down payment sebesar 20%. Bagi lender, rasio LTV adalah ukuran dari 

risiko kredit. Semakin tinggi rasio LTV maka semakin besar kemungkinan 

terjadinya kegagalan dalam pembayaran. Basurto, et al. (2006) menyebutkan 

bahwa salah satu penyebab probability of default adalah besarnya pinjaman yang 
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diberikan, semakin besar pinjaman yang diberikan dapat meningkatkan 

pertumbuhan kredit dan mendorong terjadinya probability of default yang lebih 

tinggi.  

 Pengaruh kebijakan loan to value terhadap probability of default sama 

halnya dengan hubungan leverage dan probability of default. Saunders (1997) 

menjelaskan bahwa leverage merupakan rasio hutang terhadap ekuitas yang dapat 

mempengaruhi probabilitas kegagalan dalam pembayaran. Pada Gambar 2.8 

menunjukkan bahwa pada tingkat hutang yang rendah, rasio hutang terhadap 

ekuitas atau leverage tidak berpengaruh signifikan pada probabilitas kegagalan 

pembayaran. Namun pada titik tertentu resiko kebangkrutan bank meningkat, 

seperti halnya kehilangan probabilitas pembayaran kembali bunga hutang dan 

pinjaman pokok kepada lender atau pemberi pinjaman. 

 

 

  

 

 

Sumber: Saunders (1997) 

Gambar 2.8 

 Hubungan antara Leverage dan Probability of Default 
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Lopez, et al. (2014) membuktikan dengan metode ekonometrik bahwa 

adanya hubungan positif antara credit cycle dan credit risk, dimana pinjaman yang 

diberikan selama periode booming memiliki probabilitas kegagalan yang lebih 

tinggi daripada pinjaman yang diberikan saat pertumbuhan kredit lambat. 

 

2.1.5.1 Kebijakan Loan to Value  Instrumen Kebijakan Makroprudensial  

Kebijakan loan to value (LTV) merupakan salah satu instrumen kebijakan 

makroprudensial. Kebijakan makroprudensial yang telah dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia antara lain rasio loan to value (LTV) untuk mengendalikan kredit 

perumahan dan kredit kendaraan bermotor, Giro Wajib Minimum-Loan to 

Deposits Ratio (GWM LDR) untuk mengatur perhitungan giro wajib minimum 

rupiah berdasarkan loan to deposits ratio, Posisi Devisa Neto (PDN) dan 

transparansi suku bunga dasar kredit (Harun, 2014). Lim, et al. (2011) 

mengklasifikasikan instrumen kebijakan makroprudensial menjadi tiga  yaitu 

credit related, liquidity-related, dan capital related. Sehingga kebijakan 

makroprudensial mempunyai tujuan untuk memitigasi risiko sistemik dengan 

menggunakan besaran pada kredit, likuiditas dan permodalan. 

Menurut Harun (2014), kebijakan yang berhubungan dengan capital 

related masih dalam tahapan riset untuk menentukan desain dan formulasi 

kebijakan. Bank Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan countercyclical 

capital buffer (CCB) merupakan persyaratan tambahan modal bank dan capital 

surchage yang merupakan tambahan modal yang wajib disetorkan oleh D-SIB. 

Selain mencapai ketiga sasaran tersebut, Bank Indonesia menambahkan sasaran 
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risiko terkait aspek (governance-related) untuk mendorong institusi keuangan 

memiliki standar yang baik dalam hal governance. Klasifikasi kebijakan 

makroprudensial berdasarkan tujuan sasaran ditampilkan pada Gambar 2.9.  

 

Sumber: Harun (2014) dalam Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia Edisi Maret  

  2014 

Gambar 2.9 

Instrumen Kebijakan Makroprudensial 

Penerapan kebijakan loan to value (LTV) termasuk dalam respon 

kebijakan pemantauan risiko dalam time varying risk. Time varying risk yaitu 

risiko pergerakan yang bersumber dari prosiklikalitas di sektor keuangan dari 

waktu ke waktu. Time varying risk bergerak di sektor keuangan dan 

perekonomian yang dapat menimbulkan siklus keuangan dan fluktuasi bisnis yang 

dapat menimbulkan kondisi boom dan bust (Satria, 2014).  

Dalam transmisi kebijakan makroprudensial, kebijakan loan to value dan 

kebijakan makroprudensial lainnya memiliki operational target, intermediate 
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target, dan ultimate target. Kebijakan loan to value ditargetkan untuk 

mengendalikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor 

(KKB). Gambar 2.10 menampilkan transmisi kebijakan loan to value yang 

diambil dari bagan transmisi kebijakan makroprudensial yang diungkapkan oleh 

Harun (2014). 

Sumber: Harun (2014) dalam Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia Edisi Maret  

  2014 

 

Gambar 2.10 

Bagan Transmisi Kebijakan Loan to Value 

2.1.5.2 Kebijakan Loan to Value  tehadap Harga Aset Properti 

Dalam siklus kredit, pertumbuhan kredit mempengaruhi pertumbuhan 

harga aset properti. Dalam mengendalikan harga properti beberapa negara 

menerapkan kebijakan untuk mengendalikan kredit karena menyadari akan risiko 

krisis yang ditimbulkan apabila pertumbuhan kredit terlalu berlebihan. Suh (2013) 

mengungkapkan bahwa kebijakan moneter mampu merespon inflasi namun lemah 

dalam mengendalikan peningkatan kredit, sedangkan kebijakan makroprudensial 

mampu mengendalikan pertumbuhan kredit namun kurang merespon 

pertumbuhan inflasi. Sejalan dengan pendapat Shi (2014) bahwa kebijakan suku 

bunga tidak mampu menekan harga rumah dan mengendalikan bubble, sehingga 

rekomendasi alat kebijakan makroprudensial diperlukan untuk mengendalikan 
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pertumbuhan harga rumah. Menurut Crowe, et al. (2013), kebijakan moneter 

cenderung kurang efektif mengendalikan harga rumah, kecuali kebijakan kenaikan 

suku bunga yang sangat signifikan. 

Kebijakan loan to value digunakan untuk mengurangi kredit kemudian 

diharapkan mampu menurunkan harga properti. Miao, et al.(2014) menyatakan 

bahwa kebijakan loan to value dapat mengontrol pasar kredit dan efektif 

mengurangi housing bubble. Kebijakan loan to value mampu meredam terjadinya 

booming perumahan di Kanada (Krznar dan Morsink, 2014). Crowe, et al. (2013) 

menyatakan bahwa maksimum LTV berhubungan positif dengan pertumbuhan 

harga rumah. Sehingga apabila LTV semakin dilonggarkan akan meningkatkan 

harga properti, apabila LTV diperketat akan mengurangi harga properti. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian mencoba mendeteksi keberadaan gelembung atau 

bubble pada pasar properti maupun pasar perumahan dengan membandingkan 

harga aktual dengan harga ekuilibrium yang dipengaruhi oleh faktor 

fundamentalnya. Beberapa peneliti juga mengungkapkan periode kapan terjadinya 

bubble pada negara yang diteliti dengan berbagai metode yang berbeda-beda. 

Selain itu, beberapa peneliti juga menganalisis efektifitas kebijakan  Loan to 

Value untuk mengendalikan pertumbuhan kredit dan harga aset. 

Pada penelitian sebelumnya, Igan dan Loungani (2013) mengidentifikasi 

karakteristik dari siklus perumahan pada 55 negara dan menganalisis faktor-faktor 

yang menentukan pergerakan harga rumah. Peneliti menggunakan variabel tingkat 
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keterjangkauan (affordability level), pertumbuhan populasi penduduk usia kerja 

(faktor demografi), pertumbuhan saham properti, pertumbuhan kredit, suku bunga 

jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti menggunakan metode OLS untuk 

meregresi masing-masing negara untuk mengetahui dinamika siklus perumahan 

dan misalignment in house price dimana harga perumahan menyimpang dari 

harga keseimbanganya yang kemudian pada penelitian ini disebut bubble. 

Selanjutnya, melalui metode Panel, hasil penelitian Igan dan Loungani (2013) 

menunjukkan bahwa dinamika harga rumah sebagian besar didorong oleh faktor 

pendapatan dan demografi, sedangkan pertumbuhan kredit menjadi faktor yang 

mempengaruhi terjadinya misaligment in house price. Peneliti hanya 

mengungkapkan dinamika pada 22 negara dikarenakan data yang tersedia pada 

negara yang diobservasi terbatas, termasuk negara Indonesia. Sehingga negara 

Indonesia tidak menjadi dalam objek penelitian ini. 

Penelitian Krznar dan Morsink (2014) bertujuan untuk menilai efektivitas 

kebijakan makroprudensial yang diterapkan di Kanada untuk mengatasi booming 

perumahan. Pada persamaan pertumbuhan kredit sebagai variabel terikat peneliti 

memasukkan tingkat pengangguran, upah, suku bunga dan pertumbuhan harga 

perumahan sebagai variabel bebas pada matriks variabel kontrol. Sedangkan pada 

persamaan pertumbuhan harga perumahan sebagai variabel terikat peneliti 

menjadikan variabel pertumbuhan permintaan rumah,pertumbuhan kredit, PDB 

nominal, dan pertumbuhan penjualan rumah sebagai variabel bebas selain dummy 

kebijakan makroprudensial. Penelitian dengan menggunakan metode panel  

General Methode of Moments (GMM) oleh Krznar dan Morsink (2014) 
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membuktikan bahwa kebijakan makroprudensial di Kanada yaitu instrumen rasio 

LTV, rasio DTI dan risk weight  efektif dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit 

perumahan dan harga rumah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penurunan 1 

persen pada kebijakan rasio LTV menurunkan pertumbuhan kredit perumahan 

sekitar   ⁄ -  ⁄  persen. Selain itu, pengetatan rasio LTV efektif dalam menurunkan 

harga perumhan sehingga berhasil dalam mengatasi booming perumahan di 

Kanada. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode event 

analysis untuk mengetahui efektifitas kebijakan LTV di Indonesia.  

Fenomena gelembung harga perumahan di Guangzhou diungkapkan oleh 

Hui dan Gu (2009) melalui metode State Space Model  dengan Kalman Filter. 

Sebelumnya, Hui dan Gu (2009) menggunakan metode VAR untuk mengetahui 

hubungan antara harga perumahan dan pendapatan. Kemudian nilai fundamental 

atau nilai keseimbangan yang diperoleh melalui metode State Space Model 

digunakan untuk melacak keberadaan gelembung harga perumahan di Guangzhou 

dari Januari 2004 hingga Desember 2008. Hasil penelitian Hui dan Gu (2009) 

menunjukkan bahwa gelembung pada pasar perumahan sangat serius terjadi pada 

bulan Oktober 2007 yang nilainya melonjak hingga 43% dari nilai keseimbangan. 

Metode dalam menentukan nilai keseimbangan menjadi perbedaan peneltian ini 

dengan penelitian penulis. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Chen, et al. (2013) menginvestigasi 

terjadinya gelembung di pasar perumahan Beijing dari  tahun 1998 hingga tahun 

2010. Peneliti menggunakan variabel dari sisi permintaan yaitu GDP mewakili 

pendapatan, inflasi, suku bunga dan variabel dari sisi penawaran yaitu harga 
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konstruksi sebagai variabel bebas. Dengan menggunakan regresi time series, 

peneliti menentukan harga keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. 

Harga rumah aktual kemudian dibandingkan dengan harga keseimbangan hasil 

dari estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam estimasi jangka pendek 

menunjukkan gelembung harga perumahan di Beijing pada awal tahun 2006  

hingga 2007, sedangkan estimasi jangka panjang menunjukkan adanya gelembung 

harga perumahan pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Perbedaan dengan penelitian 

ini, penulis tidak menggunakan variabel biaya konstruksi pada sisi penawaran, 

melainkan menggunakan pertumbuhan ekspektasi harga properti oleh developer 

sebab diasumsikan developer telah memperkirakan perubahan harga konstruksi 

dalam mengekspektasikan harga properti pada periode selanjutnya. 

Penelitian untuk mengidentifikasi property price bubble dan mengungkap 

periode terjadinya gelembung pada properti residensial di Hongkong diungkapkan 

oleh Yiu, et al. (2013). Peneliti menggunakan metode Philip, Shi, and Yu (PSY) 

yaitu sebuah metode yang dikenal mampu mengidentifikasi gelembung real 

estaste pada tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi gelembung 

pada sebelum dan sesudah periode krisis keuangan global tahun 2008, yaitu pada 

periode awal tahun 2008 dan tahun 2011. Gelembung pada pasar properti di 

Hongkong terjadi pada mass segment dan luxury segment. Gelembung yang 

terjadi pada tahun 2011, lebih didominasi pada mass segment dan tidak terjadi 

pada luxury segment. Gelembung yang timbul disebabkan oleh pembatasan 

pasokan tanah yang dikendalikan oleh pemerintah Hongkong sehingga  penentuan 

harga dasar menjadi tidak rasional dan menjadi peluang investor untuk 
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mengeksplorasi peluang keuntungan. Letak perbedaan dengan peneltian ini yaitu 

pada metode yang digunakan untuk mengungkapkan terjadinya property price 

bubble dan juga variabel yang digunakan. 

2.3 Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1 Hipotesis 

Berdasarkan tinjuan pustaka yang dikemukakan, hipotesis pada penelitian 

ini adalah diduga terjadi property price bubble di Indonesia pada periode 2005 

hingga 2014. 

2.3.2 Model Analisis 

Pada penelitian ini menggunakan model yang digunakan oleh Chen, et al. 

(2013) dalam menginvestigasi terjadinya gelembung di Beijing. Model yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

      +  1       +          +         +        +  .............................. (2.2) 

Keterangan :     : harga perumahan di Beijing        : pendapatan ( GDP growth)        : Interest rate       : Inflasi (menggunakan Consumer Price Indeks)     : supply cost (biaya konstruksi)    : error 
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Kemudian dalam penelitian ini model tersebut dimodifikasi untuk 

menganalisis terjadinya property price bubble di Indonesia. Model estimasi dalam 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

         +  1      +         +        +          +  .....................(2.3) 

Keterangan :        : Indeks Harga Properti Residensial      : Pertumbuhan Ekonomi        : laju Inflasi     : lending rate      : pertumbuhan ekspektasi harga oleh developer    : error 

Selanjutnya koefisien parameter dari masing-masing variabel fundamental 

yang terbukti signifikan mempengaruhi IHPR digunakan untuk mengetahui 

keseimbangan harga properti residensial (KIHPR) dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

      ̂   ̂  +  ̂1      +  ̂       +  ̂      +  ̂        .....................(2.4) 

Setelah diketahui besarnya keseimbangan harga properti residensial, 

besarnya gap dapat diestimasi dengan membandingkan harga properti aktual dan 

keseimbangan harga properti residensial. Gap antara harga aktual dengan harga 

keseimbangannya disebut misaligment price (Igan, dan Loungani, 2013). 

Kemudian Property Price Bubble dapat diketahui dengan cara sebagai berikut: 
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     = 
          –               x 100%.............................................................(2.5) 

Keterangan: 

PPBt  : Property Price Bubble pada periode t         : Indeks Harga Properti Residensial          :              Indeks Harga Properti Residensial 

Gap antara harga properti aktual dan nilai keseimbangannya dapat 

mengindikasikan terjadinya properti price bubble. Apabila gap bernilai positif 

maka  kondisi harga properti residensial sedang mengalami overvalued, jika 

bernilai negatif maka harga properti residensial sedang mengalami undervalued. 

Keadaan overvalued dapat dikatakan sebagai bubble sebab kondisi overvalued 

merupakan kondisi dimana harga aktual berada di atas nilai keseimbangan (Shi, et 

al., 2014). 

2.4 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran didadasari oleh fenomena property price bubble. 

Dalam mengidentifikasi property price bubble, dilakukan estimasi terlebih dahulu 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai fundamentalnya atau 

keseimbangan indeks harga properti residensial. Nilai keseimbangan indeks harga 

properti residensial diperoleh dari memasukkan nilai koefisien hasil estimasi 

terhadap data faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Pada Gambar 2.11  halaman 46 menampilkan kerangka permikiran dalam 

penelitian ini yang mencakup variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini 
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menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga pinjaman, 

dan expektasi developer untuk mengetahui keseimbangan indeks harga properti 

residensial. Dari keseimbangan harga properti residensial dapat diketahui 

misaligment atau gap yaitu selisih harga aktual dengan keseimbangannya. 

Penyimpangan yang bernilai positif mengindikasikan terjadinya property price 

bubble. Dalam membuktikan pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel 

terikat akan dianalisis menggunakan Ordinary Least Square (OLS).  

Kebijakan loan to value untuk mengendalikan sektor kredit properti 

tentunya berdampak pada harga properti. Dalam penelitian ini ingin mengungkap 

dampak kebijakan loan to value dalam meredam terjadinya property price bubble. 

Pengaruh kebijakan loan to value terhadap property price bubble akan dianalisis 

secara deskriptif melalui metode event analysis. Event analysis digunakan untuk 

mengetahui efek perubahan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 
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