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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian merupakan perbankan syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Negara Malaysia pada tahun 2017. Sampel 

yang digunakan adalah perbankan syariah yang memenuhi kriteria dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data berupa laporan keuangan 

dan laporan statistik perbankan syariah diunduh melalui website Bank Indonesia 

(www.bi.go.id), Bank Negara Malaysia (www.bnm.gov.my) dan Otoritas Jasa 

Keuangan (www.ojk.go.id). Diperoleh hasil pemilihan berdasarkan kriteria 

melalui teknik purposive sampling, pada Tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Perbankan Syariah di Indonesia 

No  Nama Bank 

1 Bank Aceh Syariah 

2 Bank Muamalat Syariah 

3 Bank victoria Syariah 

4 Bank BRI Syariah 

5 Bank Jabar Banten Syariah 

6 Bank BNI Syariah 

7 Bank Syariah Mandiri 

8 Bank Mega Syariah 

9 Bank Panjin Dubai Syariah 

10 Bank Syariah bukopin 

11 BCA Syariah 

12 Maybank Syariah Indonesia 

13 Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah 

 

 

  

http://www.bnm.gov.my/
http://www.ojk.go.id/
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Tabel 4.2 

Perbankan Syariah di Malaysia 

No  Nama Bank 

1 Affin Islamic Bank Berhad 

2 Al Rajhi Bank dan Investment Corporation 

(Malaysia) Berhad 

3 Alliance Islamic Bank Berhad 

4 AmBank Islamic Berhad 

5 Bank Islam Malaysia Berhad 

6 Bank Muamalat Malaysia Berhad 

7 CIMB Islamic Bank Berhad 

8 HSBC Amanah Malaysia Berhad 

9 Hong Leong Islamic Bank Berhad 

10 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad 

11 MBSB Bank Berhad 

12 Maybank Islamic Berhad 

13 OCBC Al-Amin Bank Berhad 

14 Public Islamic Bank Berhad 

15 RHB Islamic Bank Berhad 

16 Standard Chartered Saadiq Berhad 

Tabel 4.3 

Pemilihan Sampel 

 

Keterangan Indonesia Malaysia 

Jumlah Perbankan syariah di 

Indonesia dan Malaysia yang 

terdaftar di Otoritas jasa keuangan 

dan Bank Negara Malaysia tahun 

2013-2017 

13 16 

Jumlah laporan  keuangan tahunan 

seluruh perbankan syariah di 

Indonesia dan Malaysia tahun 

2013-2017 

61 80 

Outlier - - 

Sampel akhir 61 80 

   Sumber : Data diolah peneliti 

Jumlah BUS di Indonesia dari tahun ke tahun bertambah, tercatat 2017 

sebanyak 13 BUS. Sehingga tahun 2017 total laporan tahunan BUS sebanyak 61. 
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B. Uji Kualitas Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif bertujuan memberikan memberikan gambaran 

atas deskripsi data yang digunakan dalam satu penelitian. Pada penelitian 

ini statistik deskriptif terdiri dari jumlah sample, nilai minimum, 

maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.  

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Indonesia 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Deposito_Mudharabah 61 260636 34155680 8586200.52 9.327196 

Likuiditas 61 69.44 158.00 91.9884 15.17561 

Bagi_Hasil 61 5.00 38.00 13.3674 9.28299 
Suku_Bunga 61 4.56 7.52 5.9026 .96950 

Inflasi 61 3.53 7.00 5.6925 1.20174 

Valid N (Listwise) 61     

 Sumber : Data Output SPSS 

 

Tabel 4.4 diatas menunjukan hasil statisitk deskriptif dari data yang 

digunakan dalam penelitian. Jumlah data yang diolah dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 61 sampel. Hasil analisis menunjukan variabel Deposito 

Mudharabah memiliki nilai minimun 260636, nilai maksimum 

34155680, dengan nilai rata-rata sebesar 8586200.52, dan standar deviasi 

9.327196. 

Variabel Likuiditas menunjukan nilai minimun sebesar 69.44, nilai 

maksimum 158.00, dengan nilai rata-rata sebesar 91.9884, dan standar 

deviasi 15.17561. 

Variabel bagi hasil menunjukan nilai minimun sebesar 5.00, nilai 

maksimum 38.00, dengan nilai rata-rata sebesar 13.3674, dan standar 

deviasi 9.28299. 
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Variabel inflasi menunjukan nilai minimum sebesar 3.53, nilai 

maksimum 7.00, dengan nilai rata-rata sebesar 5.6925, dan standar 

deviasi 1.20174. 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Malaysia 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Deposito_Mudharabah 80 1.06242 180206 145520.04 20088.60733 

Likuiditas 80 81.75 105.82 97.2411 6.26471 

Bagi_Hasil 80 2.75 22.97 14.2352 4.03014 

Suku_Bunga 80 3.00 3.25 3.0980 .09449 

Inflasi 80 2.09 3.87 2.6600 .73503 

Valid N (Listwise) 80     

Sumber : Data Output SPSS 

 

 Tabel 4.5 diatas menunjukan hasil statisitk deskriptif dari data yang 

digunakan dalam penelitian. Jumlah data yang diolah dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 80 sampel. Hasil analisis menunjukan variabel Deposito 

Mudharabah memiliki nilai minimun sebesar 1.06242, nilai maksimum 

180206, dengan nilai rata-rata sebesar 145520.04, dan standar deviasi 

sebesar 20088.60733.  

 Variabel Likuiditas menunjukan nilai minimum sebesar 81.75, 

nilai maksimum105.82, dengan nilai rata-rata sebesar 97.2411, dan 

standar deviasi sebesar 6.26471.  

 Variabel bagi hasil menunjukan nilai minimum sebesar 2.75, nilai 

maksimum 22.97, dengan nilai rata-rata sebesar 14.2352, dan standar 

deviasi sebesar 4.03014. 
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 Variabel suku bunga menunjukan nilai minimum sebesar 3.00, 

nilai maksimum 3.25, dengan nilai rata-rata sebesar  3.0980, dan standar 

deviasi sebesar .09449. 

 Variasbel Inflasi menunjukan nilai minimum sebesar 2.09, nilai 

maksimum 3.87, dengan nilai rata-rata sebesar 2.6600, dan standar 

deviasi sebesar .73503. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

  Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam suatu model regresi, dependen variabel, independen variabel 

telah terdistribusi secara normal atau diambil dari populasi secara 

normal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode uji 

normalitas one sample kolmogorov-smirnov test, dengan melihat 

tingkat signifikasi 5%. Data dikatan berdistribusi normal apabila 

nilai sig pada kolmogorov-smirnov menunjukan nilai > 5% atau > 

0,05. Dan sebaliknya jika nilai sig pada kolmogorov-smirnov 

menunjukan nilai < 5% atau <0,05 maka data menunjukan tidak 

berdistribusi secara normal. 
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Tabel 4.6 

Uji Normalitas 
  Unstandardized Residual 

N 145 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.672213314 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .106 

Positive .106 

Negative -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.274 

Asymp. Sig. (2-tailed) .078 

Sumber : Data Output SPSS 

 

Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai sig pada nilai 

Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,078 lebih besar pada alpha 0,05 atau 

menunjukan 0,078 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi 

telah memenuhi normalitas taua berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1. 

Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin watson. Apabila 

terjadi korelasi, maka dikatakan ada masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi karena ada penelitian secara berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Menurut santoso dalam Al 

Farizi dan Riduwan (2016). Untuk mendekteksi adanya autokorelasi 

bisa dilihat dengan tabel Durbin Watson. Dikatan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi apabila nilai Durbin watson terletak diantara -2 sampai 

+2 berarti tidak ada autokorelasi. 
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Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .696
a
 .484 .469 16959.33833 .436 

Sumber : Data Output SPSS 

 

 Hasil tabel 4.7 diatas menunjukan nilai Durbin_watson 

sebesar 0,436 terletak diatara -2 sampai +2 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.  

c. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi ada korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar varibel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas 

adalah dengan melihat nilai Tolerance dan lawanya Variance 

Inflation Factor (VIF). Nilai yang sering digunakan untuk 

menunjukan kolinieritas adalah jika nilai Tolerance < 0,1 dan nilai 

VIF > 10 menunjukan model regresi terindikasi mengalami 

multikolinearitas (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  Collinearity 

Statistics 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 277726.787 22511.597  12.337 .000   

Likuiditas -1228.491 258.769 -.388 -4.747 .000 .552 1.813 

Bagi_Hasil 1170.685 429.389 .224 2.726 .007 .544 1.838 

Suku_Bunga -10576.933 1623.276 -.706 -6.516 .000 .314 3.186 

Inflasi 396.663 1426.292 .031 .278 .781 .301 3.325 

Sumber : Data Output SPSS 
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Hasil tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa masing-masing 

variabel mempunyai nilai tolerance value > 0,10 dan nilai VIF nya < 

10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam 

model regresi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi 

yang baik adalah jika tidak terjadi hekteroskedastisitas (Ghozali, 

2013). Salah satu cara untuk untuk mendeteksi ada tidaknya 

hekteroskedastisitas, yaitu dengan uji glejser. Uji Glejser dilakukan 

dengan meregresikan nilai residual dengan variabel independen. 

Setelah hasil regresi didapat, maka dilihat nilai signifikansi seluruh 

variabel independen, jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi hekteroskedastisitas. 

Tabel 4.9 

Uji heteroskedastisitas 

 
Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

T 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2140.861 13951.379  -.153 .878 

LIKUIDITAS 152.779 175.844 .136 .869 .387 

BAGI_HASIL -114.040 307.356 -.058 -.371 .711 

SUKU_BUNGA 842.552 784.568 .188 1.074 .285 

INFLASI -674.687 715.642 -.164 -.943 .348 

Sumber : Data Output SPSS 
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Hasil tabel 4.9 di atas menunjukan bahwa masing-masing 

variabel memiliki nilai sig lebih besar dari alpha 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi heterosdeksitas dalam model regresi.  

C. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Indonesia 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .627
a
 .393 .352 11392.38144 

Malaysia 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .552
a
 .305 .268 17191.01582 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BAGI_HASIL, 

LIKUIDITAS, SUKU_BUNGA 

b. Dependent Variable: DEPOSITO_MUDHARABAH 

         Sumber : Data Output SPSS 

 

Hasil tabel 4.10 hasil data Indonesia di atas menunjukan 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,352 atau 35,2%, hal ini 

menunjukan variabel likuiditas, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi 

mampu menjelaskan variabel dependen deposito mudharabah 

sebesar 35,2%. Sedangkan sisanya 64,8% (100%-35,2%) 

dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian. 

Hasil tabel 4.10 hasil data Malaysia di atas menunjukan 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,268 atau 26,8%, hal ini 

menunjukan variabel likuiditas, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi 
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mampu menjelaskan variabel dependen deposito mudharabah 

sebesar 26,8%. Sedangkan sisanya 73,2% (100%-26,8%) 

dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian. 

2. Uji Statistik F (Simultan) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
b
 

        Indonesia 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.891 4 3.223 6.161 .000
a
 

Residual 29.293 56 .523   

Total 42.184 60    

 Malaysia 

 Model Sum of 

Squares 
df 

Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

11.400 

34.237 

45.637 

4 

75 

79 

2.850 

.456 

6.243 .000
a
 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BAGI_HASIL, LIKUIDITAS, SUKU_BUNGA 

b. Dependent Variable: DEPOSITO_MUDHARABAH   

  Sumber : Data Output SPSS 

 

Hasil tabel 4.11 hasil data Indonesia di atas menunjukan bahwa F 

9.560 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < alpha 0,05. Artinya semua 

variabel independen yaitu likuiditas, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi 

berpengaruh simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen deposito mudharabah. 

Hasil tabel 4.11 hasil data Malaysia di atas menunjukan bahwa F 

8.219 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < alpha 0,05. Artinya semua 

variabel independen yaitu likuiditas, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi 
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berpengaruh simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen deposito mudharabah. 

3. Uji Statistik t (Parameter Individual) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik  

Coefficients
a
 

  Indonesia 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 235522.037 21101.692  11.161 .000 

LIKUIDITAS -1644.777 281.224 -.879 -5.849 .000 

BAGI_HASIL 1144.820 420.905 .377 2.720 .009 

SUKU_BUNGA -1109.528 1699.965 -.075 -.653 .516 

INFLASI 4199.864 1408.424 .353 2.982 .004 

 Malaysia 

  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

 

T 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

LIKUIDITAS 

BAGI_HASIL 

SUKU_BUNGA 

INFLASI 

557565.663 

-2096.116 

1549.059 

-70989.779 

-3887.907 

101986.578 

438.860 

663.327 

26130.998 

3515.394 

-.654 

.311 

-.334 

-.142 

5.467-

5.467 

2.335 

-2.717 

-1.106 

.000 

.000 

. .022 

.008 

.272 

a. Dependent Variable: DEPOSITO_MUDHARABAH   

 Sumber : Data Output SPSS  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 dapat dirumuskan model regresi 

linear berganda untuk Indonesia sebagai berikut : 

  DM = 235.522,037 – 1.644,777LIK + 1144.820BH  - 1109.528SB 

+ 4199.864I + е   

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 dapat dirumuskan model regresi 

linear berganda untuk Malaysia sebagai berikut : 
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  DM = 557.565,663 – 2.096,116LIK + 1.549,059BH  -

70.989,779SB – 3.887,907I + е    

Berikut adalah uraian hasil pengujian hasil statistik t terhadap 

masing – masing hipotesis : 

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1a dan H1b ) 

Berdasarkan tabel 4.12 hipotesis diterima apabila memiliki nilai 

signifikansi < 0,05 dan memiliki arah hipotesis yang sesuai dengan arah 

hipotesis yang diajukan. Pada hasil tabel 4.12 di Indonesia menunjukan 

variabel Likuiditas memiliki nilai koefisien -0.879 dengan nilai sig sebesar 

0.000 < alpha 0,05 sehingga H1a diterima. Artinya variabel Likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah. 

Pada hasil tabel 4.12 di Malaysia menunjukan variabel Likuiditas 

memiliki nilai koefisien -0,654 dengan nilai sig sebesar 0,000 < alpha 0,05 

sehingga H1b diterima. Artinya variabel Likuiditas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah.  

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2a dan H2b ) 

Berdasarkan tabel 4.12 hipotesis diterima apabila memiliki nilai 

signifikansi < 0,05 dan memiliki arah hipotesis yang sesuai dengan arah 

hipotesis yang diajukan. Pada hasil tabel 4.12 di Indonesia menunjukan 

variabel Bagi Hasil memiliki nilai koefisien 0.377 dengan nilai sig sebesar 

0,009 > alpha 0,05 sehingga H2a diterima. Artinya variabel Bagi Hasil 

berpengaruh positif terhadap Deposito Mudharabah.  
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Pada hasil tabel 4.12 di Malaysia menunjukan variabel Bagi Hasil 

memiliki nilai koefisien 0,311 dengan nilai sig sebesar 0,022 < alpha 0,05 

sehingga H2b  diterima. Artinya variabel Bagi Hasil berperngaruh positif 

dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah. 

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3a dan H3b ) 

Berdasarkan tabel 4.12 hipotesis diterima apabila memiliki nilai 

signifikansi < 0,05 dan memiliki arah hipotesis yang sesuai dengan arah 

hipotesis yang diajukan. Pada hasil tabel 4.12 di Indonesia menunjukan 

variabel Suku Bunga memiliki nilai koefisien -0,075 dengan nilai sig 

sebesar 0,516 > alpha 0,05 sehingga H3a ditolak. Artinya varibel Suku 

Bunga tidak berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah. 

Pada hasil tabel 4.12 di Malaysia menunjukan variabel Suku Bunga 

memiliki nilai koefisien -0,334 dengan nilai sig sebesar 0,008 > aplha 0,05 

sehingga H3b diterima. Artinya variabel Suku Bunga berpengaruh positif 

terhadap Deposito Mudharabah. 

4. Hasil Pengujian Hipotesis Kempat (H4a dan H4b ) 

Berdasarkan tabel 4.12 hipotesis diterima apabila memiliki nilai 

signifikansi < 0,05 dan memiliki arah hipotesis yang sesuai dengan arah 

hipotesis yang diajukan. Pada hasil tabel 4.12 di Indonesia menunjukan 

variabel Inflasi memiliki nilai koefisien 0,353 dengan nilai sig sebesar 

0,004 < alpha 0,05 sehingga H4a ditolak. Artinya variabel Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah. 
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Pada hasil tabel 4.12 di Malaysia menunjukan variabel Inflasi 

memiliki nilai koefisien -0,142 dengan nilai sig sebesar 0,272 > alpha 0,05 

sehingga H4b ditolak. Artinya variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap 

Deposito Mudharabah. 

D. UJI CHOW 

Uji chow digunakan untuk menguji kesamaan Koefisien atau test of 

equality of coefficient yang menggunakan alat penguji. Alat pengujinya 

dinamakan uji chow (chow test) ditemukan oleh Greogory Chow (Ghozali, 

2016). Pengujian ini digunakan pada model regresi dua kelompok yaitu 

perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia. 

Tabel 4.13 

Residual Regresi Perbankan Syariah Indonesia (RRS1) 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.891 4 3.223 6.161 .000
a
 

Residual 29.293 56 .523   

Total 42.184 60    

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BAGI_HASIL, SUKU_BUNGA, LIKUIDITAS 

b. Dependent Variable: DEPOSITO_MUDHARABAH   

Sumber : Data Output SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai regresi perbankan di 

Indonesia memiliki nilai residual sebesar 29,293. Nilai residual 

merupakan komponen hitung dalam uji chow. 
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Tabel 4.14 

Residual Regresi Perbankan Syariah Malaysia (RRS2) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.400 4 2.850 6.243 .000
a
 

Residual 34.237 75 .456   

Total 45.637 79    

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BAGI_HASIL, SUKU_BUNGA, LIKUIDITAS 

b. Dependent Variable: DEPOSITO_MUDHARABAH   

Sumber : Data Output SPSS 

 

  Berdasarkan tabel 4.14 menunjukan bahwa nilai regresi perbankan 

di Malaysia memiliki nilai residual sebesar 34,237. Nilai residual perbankan 

syariah Malaysia merupakan komponen hitung dalam uji chow. 

Tabel 4.15 

Residual Regresi (RRSr) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 133.591 4 33.398 53.194 .000
a
 

Residual 85.387 136 .628   

Total 218.978 140    

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BAGI_HASIL, LIKUIDITAS, SUKU_BUNGA 

b. Dependent Variable: DEPOSITO_MUDHARABAH   

Sumber : Data Output SPSS 

 

  Berdarkan tabel 4.15 menunjukann bahwa data nilai regresi 

gabungan perbankan syariah di Indonesia dan malaysia memiliki nilai 85,387. 

Mencari f hitung penelitian ini menggunakan nilai residual : 
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 F hitung = 11,4394 

Gambar 4.1 menunjukkan nilai  F tabel sebesar 2,670686875, 

dengan df1 = (k-1) hasilnya (4-1=3) dan df2 = (n1+n2-k) hasilnya (61+80-

4=137) dengan tingkat signifikansi 0,05.  

 

Gambar 4.1 
Menghitung F Tabel Menggunakan MS. Excel 2010 

   

Hasil pengujian dengan uji chow menunjukan nilai F hitung 

sebesar 11,4394 > F tabel sebesar 2,670686875, artinya hipotesis (H5) 

terdapat perbedaan pengaruh likiditas, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi 

terhadap  Deposito Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dan 

Malaysia diterima. 
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Tabel 4.16 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Kode Hipotesis 
 

Hasil 

H1a 

Likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Indonesia 

Diterima 

H1b 

Likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Malaysia 

Diterima  

H2a 

Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Indonesia 

Diterima  

H2b 

Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Malaysia 

Diterima  

H3a 

Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Indonesia 

Ditolak 

H3b 

Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Malaysia 

Diterima 

H4a 

Inflasi berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Indonesia 

Ditolak 

H4b 

Inflasi berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab pada bank 

syariah di Malaysia 

Ditolak 

H5 

Perbedaan pengaruh likuiditas, bagi hasil, suku 

bunga, dan inflasi terhadap pertumbuhan 

Deposito Muhadarab di Indonesai dan Malaysia 

Diterima 

Sumber : Data diolah 2018 

  

E. PEMBAHSAN 

Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas, bagi hasil, suku 

bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada Bank 

Syariah di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian pada 

pengujian yang telah dilakuakan, didapatkan hasil dari penilitian menunjukan 
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tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah.  

 

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah 

Pada Bank syariah 

 Hasil pengujian hipotesis H1a dan  H1b menunjukan bahwa variabel 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah 

di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Diyanto dan Savitri (2015) menyatkan bahwa bahwa 

likuiditas yang diukur dengan rasio FDR menunjukan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan deposito mudharabah. Penelitian yang sama dilakukan 

Ruslizar dan Rahmawaty (2016) menunjukan likuiditas berpengaruh 

terhadap pertumbuhan deposito mudharabah yang di proksikan dengan 

rasio FDR. Rasio FDR menggambarkan kemampuan bank dalam 

membayarkan kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabahnya 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio FDR menggambarkan 

semakin rendah kemmapuan likuiditas bank tersebut sehingga bisa 

berdampak masalah pada kondisi keuangan perbakan. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi nasabah dalam memilih perbankan untuk menghimpun 

dananya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan 

tingkat likuiditas berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah. 

Artinya  ketika tingkat rasio FDR perbankan tinggi maka nasabah yang akan 

menghimpun dananya pada deposito mudharabah rendah. Dan sebaliknya 
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ketika tingkat rasio FDR perbakan rendah maka nasabah yang akan 

menghipun dananya pada deposito mudharabah tinggi. 

 

2. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah 

Pada Bank syariah 

  Hasil pengujian hipotesis H2a dan H2b menunjukan bahwa variabel 

bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah 

di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Diyanto dan Savitri (2015) dan Hilman (2016) menyatakan bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. 

Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah disebabkan karena nasabah dalam menyimpan dananya di 

bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit. Sehingga 

tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang diberikan perbakan kepada nasabah 

akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.   

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan 

tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah. Hal tersebut menunjukan pertumbuhan deposito mudharabah 

di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh tingginya tingkat bagi hasil 

yang di berikan oleh perbankan syariah kepada nasabah. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian, Haron dan Ahmad (2000), Anisah dkk (2013), 

Rachma dkk (2013), Natalia dkk (2014), Ruslizar dan Rahmawaty (2016), 

Setyawati dkk (2016) dan Pratiwi (2017) terhadap pertumbuhan deposito 
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mudharabah berjangka satu bulan pada BUS. Dan penelitian lainya yang 

dilakukan Rahayu dan Siregar(2018) terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI). Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

deposito mudharabah. 

3. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah 

Pada Bank syariah 

  Hasil pengujian hipotesis H3a menunjukan bahwa variabel suku 

bunga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah bank 

syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sama seperti hasil penelitian 

Rahayu dan Siregar (2018) dan Setyawati (2016) menyatakan suku bunga 

tidak berpengaruh terhadap  pertumbuhan deposito mudharabah. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa nasabah di Indonesia dalam menyimpan 

dananya di perbankan syariah berupa deposito mudharabah tidak 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga, sebab nasabah 

menyimpanan uanganya di bank syariah didasari jika menyimpan di bank 

konvesional adalah haram menurut ajaran islam. Penelitian ini didukung 

oleh penelitian Isa dkk (2017) dan Natalia dkk (2014) terhadap 

pertumbuhan deposito mudharabah pada BUS.  Menunjukan nasabah lebih 

memilih tingkat bagi hasil yang ditawarkan dibandingkan tingkat suku bank 

konvesional. 

     Hasil pengujian hipotesis H3b menunjukan bahwa variabel suku 

bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah 
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bank syariah di Malaysia. Hasil peneltian ini sama seperti hasil penelitian 

Arshad dan Nurfadhilah (2017) dan Ruslizar dan Rahmawaty (2016) 

menyatakan suku bunga berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah 

pada perbankan Syariah. Hal tersebut menggambarkan bahwan nasabah di 

Malaysia dalam menyimpan danannya berupa deposito mudharabah 

dipengaruhi tinggi rendahnya suku bunga bank konvesional. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Al farizi dan Ridwan (2016) terhadap 

penghimpunan deposito mudharabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

Diyanto dan Savitri (2015), Haron dan Ahmad (2000), Hilman (2016), 

Pretiwi (2017), dan wicaksono (2018). Penelitian-penilitian tersebut 

membuktikan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap penghimpunan 

deposito mudharabah. 

 

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada 

Bank syariah 

     Hasil pengujian hipotesis H4a menunjukan bahwa variabel inflasi 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharbah di 

Indonesia. Penelitan ini sama seperti Rahayu dan Siregar (2018) 

menyatakan Inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito 

mudharbah. Hal ini dikarenakan saat terjadi inflasi masyarakat mampu 

mempertahankan tingkat konsumsinya dan melindungi dari ketidakpastian 

atau fluktuatif dimasa depan sehingga akan meningkatkan simpanannya di 

bank syariah.    
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Hasil pengujian hipotesis H4b menunjukan bahwa variabel 

Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada 

perbankan syariah di Indonesai dan Malaysia. Hasil penelitian ini sama 

seperti penilitan Alfarizi dan Riduwan (2016)  menyatakan Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa nasabah dalam menyimpan dananya di perbankan 

syariah berupa deposito mudharabah di Indonesia dan Malaysia tidak 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat inflasi. Hal yang lain juga karena 

kesadaran nasabah untuk menyimpan dananya di perbankan syariah tinggi.  

Penelitian ini didukung oleh penilitan Hadiwidjojo (2013), Anisah dkk 

(2013), Setyawati (2016), dan  Wicaksono (2018) terhadap  penghimpunan 

deposito mudharabah BUS di Indonesia  . Penelitian-penilitian tersebut 

membuktikan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap penghimpunan 

deposito mudharabah. 

5. Perbedaan Pengaruh Likuiditas, Bagi Hasil, Suku Bunga, Dan Inflasi 

Terhadap Pertumbuhan Deposito Muhadarab Di Indonesai Dan 

Malaysia 

Hasil penelitian hipotesis (H5) terdapat perbedaan pengaruh 

Perbedaan pengaruh likuiditas, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi terhadap 

pertumbuhan Deposito Muhadarab di Indonesai dan Malaysia. Kedua 

negara memiliki karakteristik kondisi ekonomi yang berbeda sehingga 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan deposito mudharabah. Perbedaan 

karakteristik perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia diantaranya 
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tingkat bagi hasil, perbankan syariah di Malaysia memiliki tingkat bagi hasil 

lebih tinggi dibanding perbankan syariah di Indonesia. Disisi lain tingkat 

suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibanding di Malaysia. Dan tingkat 

inflasi di Indonesia lebih tinggi dibanding Malaysia. Dari uraian diatas 

menggambarkan karakteristik perbedaan antara di Indonesia dan Malaysia 

yang bisa disebabkan kondisi ekonomi. Sehingga berpengaruh adanya 

perbedaan  terhadap pertumbuhan Deposito Muhadarab di Indonesai dan 

Malaysia. Seperti hasil penelitian Arshad dan Nurfadhilah (2017) 

menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito 

Mudharabah di Indonesia dan Malaysia salah satunya suku bunga. Tinggi 

rendahnya suku bunga di pengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara.  

 


