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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Statistik 

1. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel 

a. Uji Chow 

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Common Effect 

(OLS) atau Fixed Effect  yang  paling  tepat  digunakan  dalam  

mengestimasi  data  panel.  

Kriteria pengambilan keputusan
52

 

 Jika F hitung > F tabel maka model yang lebih baik adalah Fixed 

effect 

 Jika F hitung < F tabel maka model yang lebih baik adalah Common 

effect 

  

                                                           
52

Fajar, Egi, Panel Data Analysis Using Eviews, Ebook, 2013, hlm 17 
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Gambar 4.1 

Rumus Uji Chow 

 

 

SSE1 (Sum Squared Resid dari model Common 

effect) 

=  0.018024  

 

SSE2 (Sum Squared Resid dari model Fix effect) = 0.005766 

n (jumlah data perusahaan / cross section) = 5 

t (jumlah data time series) = 24 

nt (jumlah data perusahaan x jumlah data time series) = 120 

F hitung = 0.018024 - 0.005766 / 5-1 

  0.005766 / 120 – 5 – 2  

F hitung =   0.0030645 

    5.10265E-05 

F hitung = 60,057 

 

  



71 
 

 

Gambar 4.2 

Rumus Mencari F Tabel 

 

α (tingkat signifikansi yang dipakai) = 0.05 

n (jumlah data perusahaan / cross section) = 5 

n-1 = 4 

t (jumlah data time series) = 24 

nt (jumlah data perusahaan x jumlah data time series) = 120 

k (jumlah variabel independen) = 3 

   
 F Tabel = (0,05 : (5 – 1) ((5 – 1, 120 – 5 – 2)) 

 F Tabel = (0,05 : 4 (4, 113) 

F tabel = 2,452 

Kesimpulan : Karena F hitung > F tabel, maka model yang lebih baik 

adalah Fixed effect 

 

b. Uji Hausman 

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model 

Fixed Effect atau Random Effect yang paling  tepat digunakan.  
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Kriteria pengambilan keputusan
53

 : 

 Jika Chi square hitung > Chi square tabel maka model yang lebih baik 

adalah Fixed effect  

 Jika Chi square hitung < Chi square tabel maka model yang lebih baik 

adalah Random effect  

Tabel 4.1 

Uji Hausman 

 

Chi square hitung = 0,000  

Chi square tabel = 7,815 . Karena Chi square hitung < Chi square tabel 

maka model yang lebih baik adalah Random effect. Dengan ini maka 

model yang digunakan adalah Random effect. 

 

                                                           
53

 Fajar, Egi, Panel Data Analysis Using Eviews, Ebook, 2013, hlm 21 
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2. Analisis Deskriptif 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data panel, 

yakni gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross 

section). Data runtut waktu (time series) triwulan untuk periode maret 2010 

sampai dengan desember 2015. Data silang (cross section) meliputi lima bank 

umun yang menerbitkan laporan keuangan dan memiliki aset terbesar, yakni 

bank muammalat, bank syariah mandiri, bank BNI Syariah, bukopin syariah, 

dan bank BRI syariah. Berdasarkan ketersediaan data dari laporan triwulan 

perbankan syariah tersebut sebanyak 120 data maka data tersebut dianggap 

telah representatif. 

Dibawah ini adalah deskripsi data yang digunakan dalam penelitiaan ini 

yang telah diolah dengan menggunakan eviews  

Tabel 4.2 

Analisis Deskriptif Statistik 
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a) Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

Equivalent Rate bagi hasil menggunakan angka indikasi Equivalent Rate 

bagi hasil deposito Mudharabah berjangka satu bulan pada bank umum 

syariah. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari data selama periode 

penelitian dapat dilihat bahwa nilai terbesar adalah 0,0920 dan nilai terkecil 

adalah 0,0390. Rata-rata (mean) ER bagi hasilnya sebesar 0.0628 dengan 

standar deviasi 0.012680  

b) BI Rate 

Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI rate yang diamati selama 

periode penelitian dapat dilihat bahwa nilai BI Rate terendah adalah 

0.0500 dan yang tertinggi adalah 0.0780. Rata-rata (mean) BI rate yaitu 

sebesar 0.067292 dan dengan standar deviasi sebesar 0.007749 

c) Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

Suku bunga SBI yang diamati selama periode penelitian dapat dilihat 

bahwa nilai SBI terendah adalah 0.0380 dan yang tertinggi adalah 0.0750. 

Rata-rata (mean) SBI  yaitu sebesar 0.063125 dan dengan standar deviasi 

sebesar 0.010417 
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d) Suku Bunga Deposito Bank Konvensional 

Bunga deposito satu bulan bank konvensional yang diamati selama 

periode penelitian dapat dilihat bahwa nilai bunga terendah adalah 

0.06550 dan yang tertinggi adalah 0.0720. Rata-rata (mean) bunga 

deposito satu bulan bank konvensional  yaitu sebesar 0.064417 dan 

dengan standar deviasi sebesar 0.006890 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah 

nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara 

normal. Kriteria pengambilan keputusan yaitu data berdistribusi normal 

jika nilai Jarque-Bera lebih kecil dari nilai Chi Square. 
54

 

  

                                                           
54

 ibid, hlm 27 
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Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

 

Dari histogram diatas nilai JB sebesar 2,128868, sementara nilai 

Chi Square dengan melihat jumlah variabel independen  sejumlah  3  

variabel  independen  dan  dengan signifikansi 0,05 didapat  nilai  Chi  

Square  sebesar 7,815  yang  berarti  nilai  JB  lebih  kecil dari  nilai  

Chi  Square  (2,128868 < 7,815). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear 

yang sempurna atau mendekati antar variable independen dalam model 

regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami Multikolonieritas 
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jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua 

independen variable dalam fungsi linear. Dan hasilnya sulit didapatkan 

pengaruh antara independen dan dependen variable. 

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas 

antara lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), 

apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikoliniearitas
55

 

Tabel 4.4 

Uji Multikolonieritas 

 

Dapat diketahui bahwa tidak ada masalah Multikolonieritas, hal ini 

dapat dilihat dari nilai VIF pada Centered VIF untuk ke tiga variable 

independen kurang dari 10. Dimana nilai  centered VIF BI Rate sebesar 

4.551091 kurang dari 10, suku bunga SBI 4.030554 kurang dari 10, dan 

bunga deposito bank konvensional sebesar 7.861955 kurang dari 10. 

 

                                                           
55

 Priyatno, Duwi, Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS, Mediakom, 2013, hlm. 103 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada  

beberapa  cara  untuk  menguji  apakah  model  regresi  yang  kita  

pakai  lolos heteroskesdastisitas. Dalam mendeteksi  ada  tidaknya 

masalah  heteroskedastisitas  penelitian yang kita pakai ini 

menggunakan Uji Glejser yakni meregresikan nilai mutlaknya dengan 

variabel independen. Ketentuan yang dipakai, jika nilai probabilitasnya 

tidak signifikan secara statistik pada derajat 5% maka hipotesis nol 

diterima, yang berati tidak ada heteroskedastisitas dalam model. 

Sebaliknya jika nilai  probabilitasnya  signifikan  secara  statistik  pada  

derajat  5% maka  hipotesis  nol  ditolak, yang berati ada masalah 

heteroskedastisitas
56

 

  

                                                           
56

 Fajar, Egi, Panel Data Analysis Using Eviews, Ebook, 2013, hlm. 35 
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Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari output di atas dapat diketahui bahwa tidak ada masalah 

Heteroskesdastisita. Hal ini karena probabilitas ke 3 variabel lebih dari 

0,05. Dimana nilai probabilitas BI Rate sebesar 0,7305 lebih besar 0,05, 

suku bunga SBI sebesar 0,7593 lebih besar dari 0,05 dan bunga 

deposito bank konvensional sebesar 0,5081 lebih besar dari 0,05. 
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4. Analisis Regresi  Data Panel 

Analisis Regresi Linier Data Panel pada penelitian ini menggunakan 

metode Random Effects. Pemilihan metode Random Effects sebagai metode 

analisis data panel pada penelitian ini sebelumnya diuji melalui uji chow dan 

uji hausman terlebih dahulu, sehingga akhirnya metode Random Effect yang 

paling tepat untuk menguji data panel pada penelitian ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Metode Random Effects 

 

Persamaan regresinya sebagai berikut: 

 Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + Uit  
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ER = 0,065705 – 0,647065BIRate + 0,332122SBI + 0,305520BDBK + 0 

      Arti angka-angka tersebut sebagai berikut: (yang diartikan adalah nilai 

koefisien variabel independen yang berpengaruh signifikan, yaitu nilai 

signifikansi kurang dari 0,05) 

a. Konstanta sebesar 0,066 artinya jika X1(BI Rate), X2 (suku bunga SBI) , 

X3 (Bunga deposito bank konvensional) nilainya adalah 0, maka besarnya 

Y (Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah) nilainya sebesar 

0,066. 

b. Koefisien regresi variabel X1 (BI rate) sebesar -0,647 artinya setiap 

peningkatan X1 sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan Y (Equivalent 

Rate bagi hasil deposito Mudharabah) sebesar 0,647 satuan, dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

c. Koefisien regresi variabel X2 (Suku bunga SBI) sebesar 0,332 artinya 

setiap peningkatan suku bunga SBI sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan Equivalent Rate bagi hasil sebesar 0,332 satuan, dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

d. Koefisien regresi variabel X3 (bunga deposito satu bulan bank 

konvensional) sebesar 0,305 artinya setiap peningkatan suku bunga 

deposito bank konvensional sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan 

Equivalent Rate bagi hasil sebesar 0,332 satuan, dengan asumsi variabel 

independen lain nilainya tetap. 
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5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan Adjusted R
2
, uji F, dan 

uji t
 
. uji hipotesis ini dilakukan menggunakan eviews dan didapat hasil olah 

data sebagaimana berikut 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis dengan Metode Random Effects 
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a. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa 

besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variable Y. Analisis 

determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan 

pengaruh variable independen secara serentak terhadap variable 

dependen.   

Dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-

sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y sebesar 0,135 atau 

13,5% dan sisa dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 

 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen. 

Hipotesis:  

 Ho : Tidak terdapat pengaruh X1, X2, X3 secara bersama-sama 

terhadap Y 

 Ha : Terdapat pengaruh X1, X2, X3 secara bersama-sama 

terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan: 
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 Ho diterima bila F hitung ≤ F tabel (Tidak terdapat pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen) 

 Ho ditolak bila F hitung > F tabel (Terdapat pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen) 

 

Nilai F tabel dapat dilihat pada tabel F statistik pada df 1 = jumlah 

variabel-1 atau 4-1 = 3 dan df 2 = n-k-1 atau 120-3-1 = 116 (k adalah 

jumlah variable independen). Dengan signifikansi 0,05 diperoleh hasil 

F table = 2,683.  

Variabel BI rate, SBI, dan bunga deposito bank konvensional 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Equivalent Rate bagi hasil 

Deposito Mudharabah  perbankan syariah.  Hal ini karena nilai F 

hitung > F table (7,179 < 2,683) atau signifikansi > 0,05 dimana nilai 

signifikansinya 0,000 lebih dari 0,05 sehingga Ho diterima. 

 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis: 
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 Ho : Tidak terdapat pengaruh X1, X2, X3 secara parsial terhadap 

Y 

 Ha : Terdapat pengaruh X1, X2, X3 secara parsial terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan: 

 Ho diterima bila -t hitung ≥ -t tabel atau t hitung ≤ t tabel (tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen) 

 Ho ditolak bila -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel (terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen) 

 

Nilai t table dapat dilihat pada tabel t statistik pada df = n-k-1 atau 

120-3-1 = 116 (k adalah jumlah variable independen), dengan 

signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi diperoleh hasil t table = 1,981 /  -1,981. 

1) Variabel BI rate secara parsial berpengaruh terhadap Equivalent 

Rate bagi hasil Deposito Mudharabah  perbankan syariah. Hal 

ini karena nilai -t hitung kurang dari -t table dimana nilainya 

yaitu -3,573 lebih dari -1,981 atau probabilitas kurang dari 0,05 

dimana nilai probabilitasnya sebesar 0,0005 kurang dari dari 

0,05 sehingga Ho ditolak. Pengaruhnya negatif karena nilai t 
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hitung negatif, artinya jika BI rate meningkat maka Equivalent 

Rate akan menurun 

2) Variabel SBI secara parsial berpengaruh terhadap Equivalent 

Rate bagi hasil Deposito Mudharabah  berjangka satu bulan. Hal 

ini karena nilai t hitung lebih dari t table dimana nilai t hitungnya 

sebesar 2,620 lebih dari 1,981 atau probabilitas kurang dari 0,05 

dimana nilai probabilitasnya sebesar 0,010 kurang dari 0,05 

sehingga Ho ditolak. Pengaruhnya positif karena nilai t hitung 

positif, artinya jika SBI meningkat maka Equivalent Rate akan 

meningkat juga. 

3) Variabel bunga deposito bank konvensional secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Equivalent Rate bagi hasil Deposito 

Mudharabah  perbankan syariah. Hal ini karena nilai t hitung 

kurang dari t table dimana nilai t hitungnya sebesar 0,657 kurang 

dari 1,981 atau probabilitas lebih dari 0,05 dimana nilai 

probabilitasnya yakni sebesar 0,256 lebih dari 0,05 sehingga Ho 

diterima 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tabel 4.8 

Hubungan Variabel Independen Terhadap Equivalent Rate Bagi Hasil 
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Variabel Hubungan  

yang Ditemukan 

Signifikansi 

Coefficient Positif (+) Signifikan 

BI Rate Negatif (-) Signifikam 

Suku bunga SBI Positif (+) Signifikan 

Bunga Deposito Bank 

Konvensional 

Positif (+) Tidak Signifikan 

1. Pengaruh BI Rate terhadap Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah  

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah BI Rate 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah satu bulan. Berdasarkan hasil uji t yakni hasil 

pengujian parsial antara variabel BI Rate dengan Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah menunjukan nilai t -3,573 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,0005 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung negatif berarti BI Rate 

berpengaruh negatif terhadap Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah satu bulan. Maka dari penelitian ini disimpulkan bahwa BI Rate 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah satu bulan. 
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Tingkat suku bunga atau yang biasa disebut BI Rate sebagaimana 

disebutkan dalam teori klasik tentang suku bunga dimana pergerakan suku 

bunga berbanding terbalik dengan investasi. Pada kenyataannya peningkatan 

BI Rate akan memicu meningkatnya suku bunga kredit, sehingga berpengaruh 

pada biaya modal perusahaan dan mengganggu perencanaan investasi 

perusahaan tersebut. 

Pada lembaga keuangan berbasis syariah, Equivalent Rate merupakan 

pembanding dari tingkat suku bunga simpanan di bank konvensional.  

Sebagaimana yang dipaparkan dalam teori klasik tentang suku bunga 

dimana teori tersebut menunjukan hubungan antara BI Rate dengan 

Equivalent Rate bagi hasil Mudharabah, sehingga dijelaskan bahwa semakin 

tinggi tingkat suku bunga maka akan menyebabkan semakin rendah tingkat 

investasi yang akan dilakukan oleh  pengusaha, hal ini disebabkan karena 

tingkat biaya modal dari pinjaman kepada bank mengalami kenaikan karena 

suku bunga pinjaman naik, sehingga tingkat biaya penggunaan dana yang 

harus pengusaha bayarkan semakin besar. 

Pada umumnya tingkat investasi yang rendah akan menurunkan aktivitas 

ekonomi secara global sehingga pendapatan pengusaha akan menurun. Hal ini 

akan berimbas pada buruknya tingkat produktifitas pembiayaan bank syariah 

sehingga porsi pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada deposan akan 

menurun. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian ini dimana setiap kenaikan BI Rate akan 

diikuti dengan penurunan Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah. 

Hal ini sesuai dengan teori yang ada dan temuan penelitian yang dilakukan 

oleh Muhibbatul Ilmiah (2013), dimana dijelaskan pada hasil temuannya 

bahwa BI Rate berpengaruh negatif terhadap simpanan Mudharabah di Bank 

Muammalat Indonesia, namun berbeda dengan hasil temuan yang dilakukan 

oleh Utama (2013) dimana BI Rate berpengaruh positif terhadap Equivalent 

Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Perbedaan hasil penelitian ini 

dimungkinkan karena periode waktu penelitian yang dilakukan berbeda, pada 

saat itu rata-rata  inflasi Indonesia cenderung rendah yakni 4,9% termasuk 

dalam golongan inflasi merayap dan dikuatkan dengan keadaan deposan yang 

tidak melakukan penarikan dana secara besar-besaran dari bank sehingga 

tingkat likuiditas dan profitabilitas bank tetap terkendali. 
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Grafik 4.1 

Perbandingan Laju Inflasi Periode Penelitian 

 

Sumber : BI - Data inflasi, diolah  

Perbedaan hasil penelitian ini memperkuat argumentasi yang dinyatakan 

dalam penelitian ini karena perbandingan rata-rata inflasi dalam penelitian ini 

lebih dari 4,9% yakni 5,76%, selain inflasi beberapa hal juga menjadikan 

perbedaan keadaan antara penelitian ini dimana pada periode 2013 Bank 

Indonesia (BI) menggunakan cadangan valuta asingnya untuk melakukan 

campur tangan secara mendalam dalam pasar valuta asing agar dapat menahan 

dampak jatuhnya nilai rupiah.  
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Grafik 4.2 

Kurs dan Cadangan BI 

 

Sumber : BPS – Posisi cadangan Devisa, diolah  

 

Pada paruh kedua tahun 2013, saham, obligasi, dan mata uang dalam 

negeri Indonesia berada dibawah tekanan yang kuat setelah the fed 

mengisyaraktan bahwa pihaknya akan mulai megurangi program pembelian 

obligasinya. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam kebijakan seiring 

dengan kenaikan suku bunga dan BI mulai membangun cadangannya yang 

kemudian berdampak pada sikap masyarakat untuk menarik depositonya di 

bank akibat gejolak ekonomi tersebut. 
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Grafik 4.3 

Perbandingan Equivalent Rate bagi hasil  

Deposito Mudharabah dengan BI Rate 

 

Grafik diatas menjelaskan hubungan trend Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah dengan BI Rate periode 2010 sampai dengan 2015. 

terdapat perbedaan yang signifikan pada tahun 2014  dimana trend Equivalent 

Rate bagi hasil deposito Mudharabah bank BRI syariah jauh lebih tinggi 

dibandingkan BI Rate. Sesuai dengan teori bagi hasil, keadaan seperti ini 

dimungkinkan karena jumlah dana BRI syariah yang dialokasikan dalam 

bentuk pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana untuk 

investment rate. Namun rata-rata trend Equivalent Rate masing-masing bank 

yang diteliti berada dibawah trend BI Rate.  
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Keadaan dimana setiap kenaikan BI Rate akan diikuti dengan penurunan 

Equivalent Rate ini mengindikasi berkurangnya nasabah yang akan 

mendepositokan uangnya di bank syariah, sehingga dana yang akan 

dikelolapun akan menurun. Hal ini mengharuskan bank syariah untuk 

melakukan penyesuaian nisbah bagi hasilnya agar bisa bersaing dengan bank 

konvensional.  

 

2. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah  

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah suku bunga SBI 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah satu bulan. Berdasarkan hasil uji t yakni hasil 

pengujian parsial antara variabel SBI dengan Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah menunjukan nilai t sebesar 2,620 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,134 lebih besar dari 0,05. Maka dari penelitian ini 

hipotesis yang diajukan ditolak dan disimpulkan bahwa suku bunga SBI 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah. 

Suku bunga SBI sebagai alat untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah 

ditentukan berdasarkan mekanisme BI Rate. Sebagaimana disebutkan dalam 

teori klasik tentang suku bunga dimana pergerakan suku bunga berbanding 
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terbalik dengan investasi. Pada kenyataannya peningkatan SBI akan memicu 

meningkatnya suku bunga kredit, sehingga berpengaruh pada biaya modal 

perusahaan dan mengganggu perencanaan investasi perusahaan tersebut. 

Saat ini Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai 

salah satu instrumen untuk mengedalikan inflasi. Apabila inflasi dirasakan 

cukup tinggi maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga SBI 

untuk meredam kenaikan inflasi. Perubahan tingkat suku bunga SBI akan 

memberikan pengaruh bagi pasar modal dan pasar keuangan. Apabila tingkat 

suku bunga naik maka secara langsung akan meningkatkan beban bunga. 

Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi akan mendapatkan dampak 

yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat bunga.  

Kenaikan tingkat suku bunga SBI akan diikuti oleh bank-bank komersial 

untuk menaikkan tingkat suku bunga simpanan. Apabila tingkat suku bunga 

deposito lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh 

investor, tentu investor akan mengalihkan dananya ke deposito. Terlebih lagi 

investasi di deposito sendiri merupakan salah satu jenis investasi yang bebas 

resiko. Pengalihan dana oleh investor dari pasar modal ke deposito tentu akan 

mengakibatkan penjualan saham besar-besaran sehingga akan menyebabkan 

penurunan indeks harga saham. Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga 

yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara tersebut cukup tinggi. Dengan 

adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi 
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riil masyarakat sebab nilai uang yang dipegang masyarakat berkurang. Ini 

akan menyebabkan konsumsi masyarakat atas barang yang dihasilkan 

perusahaan akan menurun pula. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat 

pendapatan perusahaan sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan 

perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan tersebut
57

 

Penurunan tingkat pendapatan perusahaan juga mengindikasi menurunnya 

tingkat produktifitas pembiayaan di bank syariah, dimana tingkat investasi 

yang rendah akan menurunkan aktivitas bisnis dan perekonomian secara 

global sehingga pendapatan pengusaha akan menurun, karena masyarakat 

lebih memilih mengalokasikan dananya dalam bentuk deposito daripada 

saham, dan berdampak pula pada penurunan pendapatan bank sehingga 

pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada deposan juga menurun. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setiap kenaikan SBI akan 

diikuti dengan kenaikan Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah. 

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan teori yang sudah ada dan temuan-

temuan empiris sebelumnya, hal ini mungkin dikarenakan penyesuaian bank 

syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dalam sisi pemberian porsi 

bagi hasil kepada deposannya.  
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Grafik 4.4 menjelaskan perbandingan trend suku bunga SBI dengan 

Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah, dijelaskan bahwa dari 

triwulan pertama tahu 2010 sampai dengan triwulan ke tiga 2012 rata-rata 

trend Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah bank BRI Syariah, 

BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri mengikuti trend suku bunga SBI, 

sedangkan pada triwulan setelahnya hingga 2015 trend rata-rata Equivalent 

rate bagi hasil deposito Mudharabah bank Muammalat dan bank bukopin 

syariah mengikuti trend suku bunga SBI. Artinya rata-rata trend Equivalent 

Rate bagi hasil deposito Mudharabah masing-masing bank yang diteliti 

mengikuti trend suku bunga SBI. 

Grafik 4.4 

Trend Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap SBI 
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Bagi hasil merupakan salah saru indikator penting yang perlu diperhatikan 

oleh perbankan syariah, penyesuaian tingkat bagi hasil terhadap bunga 

perbankan konvensional perlu dilakukan untuk menarik minat masyarakat 

mendepositokan dananya di bank syariah, hal ini dilakukan sebagai bentuk 

persaingan, tetapi penyesuaian tersebut tentu harus berlandaskan ketentuan 

Dewan Pengawas Syariah. 

Penyesuaian tingkat Equivalent Rate bagi hasil tersebut dapat dilakukan 

dengan memperbaiki kinerja bank syariah itu sendiri, yakni melalui 

perencanaan yang baik terhadap manajemen resiko, manajemen likuiditas, dan 

kemampuan menjaga dan mengelola aktiva produktif artinya bank dapat 

melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola dana yang ada, yaitu salah 

satunya dengan memerhatikan nasabah pembiayaan, ketika kinerja nasabah 

pembiayaan baik, maka akan meningkatkan pendapatan bank itu sendiri, 

sehingga pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada deposan akan 

meningkat. 

 

3. Pengaruh Bunga Deposito Satu Bulan Bank Konvensional terhadap 

Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah satu bulan 

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bunga 

deposito satu bulan bank konvensional berpengaruh negatif dan signifikan 
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terhadap Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah satu bulan. 

Berdasarkan hasil uji t yakni hasil pengujian parsial antara variabel bunga 

deposito bank konvensional dengan Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah menunjukan nilai t sebesar 1,141 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,256 lebih besar dari 0,05. Maka dari penelitian ini hipotesis yang 

diajukan ditolak dan disimpulkan bahwa bunga deposito satu bulan bank 

konvensional tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah satu bulan. 

Dalam pengumpulan dana, bank syariah akan mengalami persaingan 

dengan bank konvensional. Berdasarkan PBI No.13/23/PBI/2011 resiko 

dalam persaingan ini dikenal dengan istilah displaced commercial risk atau 

resiko perpindahan dana nasabah dari bank syariah ke bank konvensional. 

Resiko ini terjadi ketika bank konvensional meningkatkan suku bunga karena 

mengikuti BI Rate, sedangkan Equivalent Rate bagi hasil yang ditawarkan 

bank syariah relatif lebih rendah dari tingkat suku bunga bank konvensional. 

Resiko tersebut menyebabkan nasabah yang mendepositokan dananya di 

bank syariah beralih ke bank konvensional untuk mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar. Menurunnya jumlah nasabah yang mendepositokan dananya 

pada bank syariah berakibat pada penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang 

kemudian berdampak pada penurunan Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah  bank syariah tersebut 



99 
 

 

Jika suku bunga sudah merupakan ketetapan dari sebuah bank dengan 

batasan atau perkiraan dari penetapan suku bunga menurut Bank Indonesia 

(BI Rate), sedangkan nisbah bagi hasil akan ditetapkan setelah adanya sebuah 

kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank sebagai pengelola dana dan 

nasabah sebagai pemilik modal (deposan). Secara prinsip islam juga 

mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu, akan tetapi 

penghargaannya tidak diwujudkan dalam persentase bunga tetap, tetapi 

merealisasikan penghargaan dalam bentuk bagi hasil.
58

 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setiap kenaikan bunga 

deposito bank konvensional akan diikuti dengan kenaikan Equivalent Rate 

bagi hasil deposito Mudharabah. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan 

teori yang sudah ada dan temuan-temuan empiris sebelumnya, penelitian ini 

juga berbeda dengan hasil temuan Muhibbatul Ilmiah dimana hasil temuannya 

menunjukan bahwa tingak suku bunga konvensional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap bagi hasil simpanan Mudharabah pada bank Muammalat 

Indoenesia. Perbedaan hasil temuan ini mungkin seiring berjalannya waktu 

dimana persaingan antar bank dalam menarik dana masyarakat untuk 

keberlangsungan operasionalnya semakin meningkat, sehingga bank syariah 

melakukan penyesuaian bagi hasilnya untuk bersaing dengan bank 

konvensional 

                                                           
58
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Grafik 4.5 menjelaskan perbandingan antara Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah dengan bunga deposito bank konvensional, dapat 

dilihat trend pertumbuhan Equivalent Rate bagi hasil selalu mengikuti trend 

bunga deposito konvensional, dimana apabila bunga konvensional naik, 

diikuti juga dengan kenaikan rata-rata Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah, namun kenaikannya tidak signifikan. 

 

Grafik 4.5 

Trend Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah  

terhadap Suku Bunga Deposito Bank Konvensional 

 

Sumber : Laporan Publikasi OJK, diolah 

 

0.000 

0.010 

0.020 

0.030 

0.040 

0.050 

0.060 

0.070 

0.080 

0.090 

0.100 

Perbandingan ER dengan Bunga Deposito 

ER BMI 

ER BSM 

ER BNI 

ER BRI 

ER Bukopin 

bk dep 1 



101 
 

 

Keadaan sebagaimana grafik 4.5 diatas menjelaskan bahwa bank 

syariah lebih mengedepankan Resiko bisnis dari pada Resiko syariah. Bank 

syariah lebih memilih melakukan perubahan nisbah untuk menyesuaikan 

dengan bunga bank konvensional, sehingga realisasi bagi hasil yang akan 

diterima oleh nasabah deposannya bisa masih bersaing dan nasabah tidak 

memindahkan depositonya ke bank lain. 


