
Gambaran Test Case: 
============= 

Bagi pembeli pemula, biasanya belum banyak yang faham tentang plafon. 
plafon ada 2, yaitu : 

 Plafon gaji 
 Plafon KPR 

Walau beda nama tetapi ke-2 nya saling berkaitan. Untuk penentuan plafon, akan ditentukan : 

1. Plafon gaji lebih dahulu, baru akan ditemukan 
2. Plafon KPR 

Namun apakah itu plafon gaji ? Plafon gaji adalah batas maksimal si pembeli rumah dapat menyicil 
setiap bulannya, biasanya 1/3 dari gaji. Sedangkan plafon KPR adalah batas maksimal si pembeli 
untuk mendapatkan tambahan uang dari bank untuk membeli sebuah rumah. 

Umumnya bank membiayai 80% dari harga jual, sehingga si pembeli harus menyediakan sisanya 
20% dari harga jual. 

Misalnya, harga rumah 100 juta. Si pembeli harus menyediakan uang 20 juta (20% dari harga 
rumah), sisanya akan dibayarkan oleh bank 80 juta (80% dari harga rumah), sehingga si penjual 
mendapatkan total harga 100 juta. 

Nah dari ilustrasi di atas, misal gaji pembeli adalah Rp. 4.000.000, pada umumnya plafon gaji sperti 
yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah sebesar 1/3 dari gajinya, yaitu sekitar Rp. 1.333.000. 
Untuk mempermudah hitungan biasanya IPBblog mensimulasikannya dengan KPR bank syariah. 
Contoh : 
Dari islutrasi di atas, akhirnya kredit yang diperoleh dari bank (KPR) adalah 80 juta, sedangkan bunga 
(margin untuk bank syariah) yang dikeluarkan bank adalah 7%. Maka berapa cicilan yang harus kita 
bayarkan tiap bulannya ? apakah masuk plafon gaji kita (Rp. 1.333.000) ? baiklah kita dapat hitung 
dengan rumus berikut : 

 

Margin : 7% pertahun 
KPR : 80 juta 
lama pinjaman : 15 tahun 
Setelah dihitung dengan rumus tersebut, maka cicilan yang harus dibayarkan adalah Rp. 911.111. 
Maka nilai tersebut masih masuk plafon, karena belum melebihi angka Rp. 1.333.000 

Berarti… plafon KPR kita masih bisa bertambah dong.. Benar, jika kita inginmemaksimalkan plafon 
gaji, maka dengan rumus di atas, kita akan mendapatkan KPR yang lebih besar, artinya kita bisa 
mencari rumah yang lebih tinggi lagi harganya. 

Cicilan yang diinginkan : Rp. 1.333.000 
Lama cicilan : 15 tahun 
Margin : 7% 



Dari rumus didapatkan nilai KPR maksimum adalah : 

 

Atau.. lebih simpelnya jika sudah memiliki tabel cicilan, misal KPR mandiri syariah, pada plafon gaji 
Rp. 1.333.000 adalah sebesar antar Rp. 130.000.000 sampai Rp. 140.000.000 

Simpel kan ? 

 

 



 


