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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Data

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, ROA dan

Suku Bunga terhadap Return bagi hasil deposito mudharabah pada Bank

Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2013. Kemudian dilakukan

pengujian hipotesis dengan alat analisis berupa regresi linier berganda.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan data-data yang telah

diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Data tersebut berupa laporan

keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia triwulan pertama tahun 2010

sampai triwulan keempat tahun 2013, data inflasi dan suku bunga.

Bank-bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bank

Umum Syariah Indonesia periode 2010-2013. Pada tahun-tahun tersebut

terdapat 3 Bank Umum Syariah yang memilki syarat penelitian. . Data ini

selanjutnya diolah dengan bantuan program SPSS (Statistical Product And

Services Solution) versi 19.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan

terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak

valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai
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dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan maka digunakan

asumsi klasik, meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Data yang terdistribusi normal akan memperkecil terjadinya bias

(Ghozali, 2005). Bias adalah kesalahan (error) yang terjadi dalam data

(Sekaran, 2006). Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan

menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test dan grafik normal

P-plot.

Dalam uji one sample kolmogorov-smirnov test, variabel-

variabel yang mempunyai asymptotic significance (asymp. Sig (2-

tailed)) dibawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa

variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan

sebaliknya.

Untuk menguji normalitas data menggunakan grafik normal P-

plot, apabila data menyebar teratur di sekitar garis diagonal dan

mengikuti pola garis diagonal maka data terdistribusi dengan normal.

Sebaliknya jika data  menjauhi garis diagonal dan tidak mengikuti arah

garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi uji normalitas

(Ghozali, 2005).

Hasil normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan one

sample kolmogorov-smirnov test dan grafik normal P-plot dapat dilihat

melalui gambar IV.1 dan tabel IV.2 berikut:
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Gambar IV.1
Normal P-plot

Tabel IV.1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y
N 48 48 48 48 48 48 48 48
Normal
Parametersa,b

Mean 12,90
04

90,66
79

2,173
1

81,843
3

5,43
06

2,11
25

6,359
4

5,5648

Std.
Deviation

1,373
37

7,057
65

1,087
71

6,2353
8

1,45
993

,762
40

,5504
0

,75011

Most Extreme
Differences

Absolute ,079 ,099 ,166 ,135 ,150 ,159 ,181 ,184
Positive ,079 ,099 ,166 ,100 ,150 ,159 ,181 ,184
Negative -,060 -,081 -,109 -,135 -

,103
-
,120

-,163 -,083

Kolmogorov-Smirnov Z ,546 ,688 1,147 ,937 1,04
3

1,09
8

1,251 1,277

Asymp. Sig. (2-tailed) ,927 ,731 ,144 ,343 ,227 ,179 ,087 ,077

Sumber :data olahan SPSS 19
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Grafik yang terdapat pada gambar IV.1 diatas menunjukkan

bahwa data terdistribusi secara normal dan mengikuti arah garis

diagonal. Dari tabel IV.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa data bersifat

normal dengan kriteria nilai signifikansi asymp. Sig (2-tailed) diatas

tingkat signifikan sebesar 0,05 (0,77 > 0,05). Oleh karena itu maka

diketahui bahwa data variabel dengan jumlah data sebanyak 48 adalah

normal atau memenuhi syarat uji normalitas. Jadi dapat disimpulkan

bahwa secara keseluruhan distribusi residual sudah normal. Dengan

demikian, syarat pertama dalam melakukan pengujian hipotesis sudah

terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier

atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen

dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian

besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model

regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikoleniaritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai

tolerance dan variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan

oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana

setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat)
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terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan

oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah

sama dengan nilai VIF (variance Inflation Factor) yang tinggi (karena

VIF = 1/tolerance) (Ghozali,2005).

Variabel dinyatakan bebas multikolinearitas jika nilai VIF < 10

dan mempunyai tolerance > 0,1 atau cenderung 0. Untuk melihat ada

atau tidaknya multikolinearitas pada model secara umum ditunjukkan

pada Tabel IV.3 berikut :

Tabel IV.2
Uji Multikolinearitas

Model

Unstandardized

Coefficients

Standar

dized

Coeffici

ents

t Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 10,781 2,231 4,833 ,000

X1 -,059 ,075 -,108 -,783 ,438 ,747 1,339

X2 -,032 ,014 -,297 -2,298 ,027 ,852 1,174

X3 ,325 ,106 ,471 3,073 ,004 ,607 1,647

X4 -,040 ,017 -,334 -2,335 ,025 ,698 1,433

X5 ,022 ,068 ,043 ,330 ,743 ,826 1,211

X6 -,370 ,148 -,376 -2,500 ,017 ,631 1,584

X7 ,260 ,166 ,190 1,567 ,125 ,965 1,037

a. Dependent Variable: Y

Sumber:data olahan spss 19
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Pada tabel IV.2 terlihat bahwa variabel CAR mempunyai nilai

tolerance sebesar 0,747 sedangkan nilai VIF 1,339. Variabel FDR

mempunyai nilai tolerance 0,852 sedangkan nilai VIF 1,174. Variabel

NPF mempunyai nilai tolerance 0,607 sedangkan nilai VIF 1,467.

Variabel BOPO mempunyai nilai tolerance 0,698 sedangkan nilai VIF

1,1433, variabel Inflasi mempunyai nilai tolerance 0,826 sedangkan

nilai VIF 1,211 variabel ROA menpunyai nilai tolerance 0,631

sedangkan VIF 1,854 dan variabel tingkat suku bunga mempunyai

nilai tolerance 0,965 sedangkan VIF 1,037.

Dari hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel diatas

menunjukkan semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10

dan hasil perhitungan VIF (variance Inflation Factor) kurang dari 10.

Maka dapat diartikan tidak terdapat gangguan multikoloniaritas pada

penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error)

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumya,

jika ada berarti terdapat autokorelasi.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya

autokorelasi dalam regresi adalah dengan pengujian Durbin-Watson.

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai

berikut :
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a. Angka Durbin-Watson (DW) dibawah -2 berarti ada autokorelasi

positif

b. Angka Durbin-Watson (DW) diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada

autokorelasi.

c. Angka Durbin Watson (DW) diatas 2 berarti ada autokorelasi

negative.

Hasil dari uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut :

Tabel IV.3
Uji autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,656a ,430 ,330 ,61402 1,198

a. Predictors: (Constant), X7, X5, X2, X3, X1, X4, X6

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel IV.3 diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson

sebesar 1,198 yang berarti nilai DW berada diantara -2 sampai +2

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model

penelitian ini.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya suatu gangguan yang tidak

mempunyai varian yang sama dalam sebuah model regresi (simpangan

data). Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual,

dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residualnya
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tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola

tertentu pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu, maka

terdapat heteroskedastisitas dan jika titik-titiknya menyebar, maka

tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Hasil dari uji

heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dengan grafik scatterplot pada

gambar IV.2 berikut :

Gambar IV.2
Uji heteroskedastisitas

Sumber:data olahan spss 19

Pada gambar IV.2 di atas titik-titik menyebar secara acak, baik

dibagian atas atau bagian bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak

membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Artinya tidak

terdapat gangguan (simpangan data) dalam model regresi ini.
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4.1.3 Model Regresi Linear Berganda

Model yang dirancang dalam penelitian ini melibatkan lima

variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu :

Y= a + b X + b X + b X + b X + b X + e

Keterangan :

Y = Return bagi hasil deposito mudharabah

a = Konstanta

bi = Koefisien Regresi (i= 1,2,3,4,5)X = CARX = FDRX = NPFX = BOPOX = INFLASI

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS

(Statistical Product and Services Solution) versi 19. Hasil analisa model

regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini :

Tabel IV.4
Model Regresi Linear Berganda

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed

Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 10,781 2,231 4,833 ,000

X1 -,059 ,075 -,108 -,783 ,438
X2 -,032 ,014 -,297 -2,298 ,027
X3 ,325 ,106 ,471 3,073 ,004
X4 -,040 ,017 -,334 -2,335 ,025
X5 ,022 ,068 ,043 ,330 ,743
X6 -,370 ,148 -,376 -2,500 ,017
X7 ,260 ,166 ,190 1,567 ,125

Data olahan SPSS 19
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Dari Tabel IV.5 diatas dapat ditentukan persamaan regresi sebagai berikut:

RBHDM = 10, 781 - 0,059 CAR - 0,032 FDR + 0,325 NPF – 0,040

BOPO + 0,022 INFLASI – 0,370 ROA + 0,260 SUKU

BUNGA + e .

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 10,781 menyatakan bahwa nilai CAR, NPF, FDR

,BOPO dan INFLASI bernilai 0. Maka return bagi hasil deposito

mudharabah nasabah sebesar 10,781.

2. Koefisien regresi CAR sebesar -0,059 menyatakan bahwa jika CAR

mengalami kenaikan 1 point (dengan asumsi variabel lain tetap) maka

akan mengakibatkan penurunan RBHDM sebesar 0,059

3. Koefisien regresi FDR sebesar -0,032 menyatakan bahwa jika FDR

mengalami kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel lain tetap) maka

akan mengakibatkan penurunan RBHDM sebesar 0,032.

4. Koefisien regresi NPF sebesar 0,325 menyatakan bahwa jika NPF

mengalami kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel lain tetap) maka

akan mengakibatkan peningkatan RBHDM sebesar 0,325.

5. Koefisien regresi BOPO sebesar -0,040 menyatakan bahwa jika BOPO

mengalami kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel lain tetap) maka

akan mengakibatkan penurunan RBHDM sebesar 0,040.

6. Koefisien regresi INFLASI sebesar 0,022 menyatakan bahwa jika

INFLASI mengalami kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel lain

tetap) maka akan mengakibatkan peningkatan RBHDM sebesar 0,022.
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7. Koefisien regresi  ROA sebesar -0,370 menyatakan bahwa jika ROA

mengalami kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel lain tetap) maka akan

mengakibatkan penurunan RBHDM sebesar 0,370.

8. Koefisien regresi Tingka Suku Bunga sebesar 0,260 menyatakan bahwa

jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan 1 poin (dengan asumsi

variabel lain tetap) maka akan mengakibatkan peningkatan RBHDM

sebesar 0,260.

1. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian variabel independen secara parsial atau secara

individual dilakukan untuk menetahui pengaruh masing-masing

variabel independen (CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, ROA, dan

Tingkat Suku Bunga) terhadap return bagi hasil deposito mudharabah.

Pengujian dilakukan untuk membandingkan nilai t hitung dengan t

tabel, yaitu jika t hitung lebih besar dari pada t tabel maka dapat

disimpulkan variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap

variabel dependen. Sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari pada t tabel

maka dapat disimpulkan variabel independen yang diuji tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t tabel dalam penelitian

ini adalah 2,0210. Nilai tersebut diperoleh melalui Microsoft Excel

dengan formula “ =TINV(0,05;40-1)”. 0,05 adalah standar signifikan
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yang digunakan dan 40 adalah derajat kebebasan (dk) n-k-1 atau 48-7-

1(n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen),

(priyanto 2008:85).

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika t hitung > dari t tabel atau –t hitung < dari –t tabel maka Ho

ditolak dan Ha diterima

2. Jika t hitung < dari t tabel atau –t hitung > dari –t tabel maka Ho

diterima dan Ha ditolak

Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut ini :

Table IV.5
Uji t

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

(Constant) 10,781 2,231 4,833 ,000

X1 -,059 ,075 -,108 -,783 ,438

X2 -,032 ,014 -,297 -2,298 ,027

X3 ,325 ,106 ,471 3,073 ,004

X4 -,040 ,017 -,334 -2,335 ,025

X5 ,022 ,068 ,043 ,330 ,743

X6 -,370 ,148 -,376 -2,500 ,017

X7 ,260 ,166 ,190 1,567 ,125
Sumber:data olahan spss 19

1) Pengujian Hipotesis CAR

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud

untuk menguji pengaruh variabel CAR terhadap variabel return bagi
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hasil deposito mudharabah. Hipotesisnya dapat diterjemahkan seperti

berikut :H :  . Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return

bagi hasil deposito mudharabah

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel IV.5 menunjukkan

bahwa thitung sebesar -0,783 dan ttabel sebesar 2,0210, sehingga thitung <

ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya variabel CAR memiliki

nilai sebesar 0.438 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, dengan

demikian disimpulkan bahwa CAR yang digunakan dalam penelitian

ini tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito mudharabah

Bank Umum Syariah di Indonesia.

2) Pengujian Hipotesis FDR

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud

untuk menguji pengaruh variabel FDR terhadap Return bagi hasil

deposito mudharabah. Hipotesisnya dapat diterjemahkan sebagai

berikut :H : Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap

Return bagi hasil deposito mudharabah

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel IV.5 menunjukkan

bahwa thitung sebesar -2,298 dan ttabel sebesar 2,0210, sehingga thitung <

ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya variabel nilai FDR sebesar

0,027 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05 sehingga dapat
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disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak, dengan demikian

disimpulkan bahwa FDR yang digunakan dalam penelitian ini tidak

berpengaruh terhadap Return bagi hasil deposito mudharabah Bank

Umum Syariah di Indonesia.

3. Pengujian Hipotesis NPF

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud

untuk menguji pengaruh variabel NPF terhadap variabel Return bagi

hasil deposito mudharabah. Hipotesisnya dapat diterjemahkan sebagai

berikut :H : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Return

bagi hasil deposito mudhrabah.

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel IV.6 menunjukkan

bahwa thitung sebesar 3,073 dan ttabel sebesar 2,0210, sehingga thitung >

ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel Biaya operasional

memiliki nilai sebesar 0.004 dibawah dari nilai signifikan sebesar 0.05

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima,

dengan demikian disimpulkan bahwa NPF yang digunakan dalam

penelitian ini berpengaruh terhadap Return bagi hasil deposito

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Pengujian Hipotesis BOPO

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud

untuk menguji pengaruh variabel BOPO terhadap variabel Return bagi

hasil deposito mudharabah. Hipotesisnya dapat diterjemahkan sebagai

berikut :
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H : Beban operasional pendapatan opersional (BOPO) berpengaruh

terhadap Return bagi hasil deposito mudharabah

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel IV.5 menunjukkan

bahwa thitung sebesar -2,335 dan -ttabel sebesar 2,0210, sehingga thitung <

ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel BOPO memiliki

nilai sebesar 0.025 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05  sehingga

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H4 ditolak, dengan

demikian disimpulkan bahwa BOPO yang digunakan dalam penelitian

ini tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito mudharabah

Bank Umum Syariah di Indonesia.

5. Pengujian Hipotesis Inflasi

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud

untuk menguji pengaruh variabel inflasi terhadap variabel return bagi

hasil deposito mudharabah. Hipotesisnya dapat diterjemahkan sebagai

berikut :H : Inflasi berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito

mudharabah

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel IV.5 menunjukkan

bahwa thitung sebesar 0,330 dan -ttabel sebesar 2,0210, sehingga thitung <

ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel inflasi memiliki

nilai sebesar 0,743 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05  sehingga

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H5 ditolak dengan demikian

disimpulkan bahwa inflasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak
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berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito mudharabah Bank

Umum Syariah di Indonesia.

6. Pengujian hipotesis ROA

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud untuk

menguji pengaruh variabel ROA terhadap variabel return bagi hasil

deposito mudharabah. Hipotesisnya dapat diterjemahkan sebagai

berikut :H : ROA berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel IV.5 menunjukkan bahwa

thitung sebesar -2,500 dan -ttabel sebesar 2,0210, sehingga thitung < ttabel

dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel inflasi memiliki nilai

sebesar 0,017 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05  sehingga dapat

disimpulkan bahwa H0 diterima dan H6 ditolak dengan demikian

disimpulkan bahwa ROA yang digunakan dalam penelitian ini tidak

berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito mudharabah Bank

Umum Syariah di Indonesia.

7. Pengujian hipotesis Tingkat Suku Bunga

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dengan maksud untuk

menguji pengaruh variabel Tingkat suku bunga terhadap variabel

return bagi hasil deposito mudharabah. Hipotesisnya dapat

diterjemahkan sebagai berikut :H : Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap return bagi hasil

deposito mudharabah
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Berdasarkan hasil pengolahan data tabel IV.5 menunjukkan bahwa

thitung sebesar 1,567 dan -ttabel sebesar 2,0210, sehingga thitung < ttabel dan

dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel inflasi memiliki nilai

sebesar 0,125 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05  sehingga dapat

disimpulkan bahwa H0 diterima dan H7 ditolak dengan demikian

disimpulkan bahwa Tingkat suku bunga yang digunakan dalam

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan dengan membandingkan F dan F . Pedoman yang

digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu :

a. Jika F < F maka H ditolak.

b. Jika F > F maka H diterima.

Untuk nilai F pada tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan

derajat bebas pembilang 5 (k-1 = 6-1) dan derajat bebas penyebut 40 (n-k

= 48-8) (Pratisto, 2009) diperoleh hasil sebesar 2,2490.

Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut ini :
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Tabel IV.6
Uji Simultan (Uji F)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 11,364 7 1,623 4,306 ,001a

Residual 15,081 40 ,377

Total 26,445 47

a. Predictors: (Constant), X7, X5, X2, X3, X1, X4, X6

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji F pada Tabel IV.6 diatas didapat nilai F
sebesar 4,306 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001. Karena F
lebih besar dari F (4,306 > 2,2490), maka H8 diterima. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi,

ROA dan Tingkat suku bunga. Secara bersama-sama (simultan)

berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito mudhrabah.

b. Koefisien Determinasi ( )

Uji koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi

variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien

determinasi (R ). Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Besarnya

nilai R jika semakin mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Besarnya nilai R jika semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).
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Nilai koefisien determinasi model regresi dapat dilihat dari Tabel

IV.7 berikut ini :

Tabel IV.7
Koefisien Determinasi ( )

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,656a ,430 ,330 ,61402 1,198

a. Predictors: (Constant), X7, X5, X2, X3, X1, X4, X6

b. Dependent Variable: Y

Pada hasil uji F telah membuktikan bahwa variabel independen

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk koefisien

determinasi, terlihat dari R Square yaitu sebesar 0,430 atau 43% . hal ini

berarti variabel independen yang terdiri dari CAR, FDR, NPF, BOPO,

Inflasi, ROA dan Tingkat Suku Bunga. Memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

(return bagi hasil deposito mudharabah) sebesar 43% sedangkan sisanya

sebesar 57% (100 % - 57%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain

yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh CAR terhadap Return bagi hasil deposito mudharabah

Dari hasil uji t diperoleh t sebesar -0,783 dan ttabel sebesar -

2,0210, sehingga thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya,

variabel CAR memiliki nilai sebesar 0.438 diatas dari nilai signifikan

sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1
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ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa CAR yang digunakan dalam

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Semakin tinggi CAR akan semakin tinggi jumlah return bagi hasil

yang akan meningkatkan profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan

return bagi hasil yang akan diterimah oleh nasabah deposan, begitu juga

sebaliknya. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang

menyatakan CAR berpengaruh terhadap Return bagi hasil deposito

mudharabah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang

dilakukan oleh Amelia (2011) menyimpulkan bahwa CAR berpengaruh

terhadap Return bagi hasil deposito mudharabah.

4.2.2 Pengaruh FDR terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Dari hasil uji t diperoleh thitung sebesar -2,298 dan ttabel sebesar -

2,0210, sehingga -thitung > ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya,

variabel nilai FDR sebesar 0,027 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak, dengan

demikian disimpulkan bahwa FDR yang digunakan dalam penelitian ini

tidak berpengaruh terhadap Return bagi hasil deposito mudharabah Bank

Umum Syariah di Indonesia.

Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan

meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk

menarik investor menginvestasikan dananya dibank tersebut. Hasil ini

tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh
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terhadap return bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian ini tidak

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011)

menyimpulkan bahwa FDR berpengaruh terhadap Return bagi hasil

deposito mudharabah.

4.2.3 Pengaruh NPF terhadap return bagi hasil deposito mudhrabah.

Dari hasil uji t diperoleh thitung sebesar 3,073 dan ttabel sebesar

2,0210, sehingga thitung > ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya,

variabel NPF memiliki nilai sebesar 0.004 dibawah dari nilai signifikan

sebesar 0.05  sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3

diterima, dengan demikian disimpulkan bahwa NPF yang digunakan

dalam penelitian ini berpengaruh  terhadap Return bagi hasil deposito

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Semakin tinggi NPF maka semakin memburuk kwalitas kredit

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar

sehingga dapat memperburuk kondisi keuangan bank. Hasil ini sesuai

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap

return bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian ini mendukung

hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011) menyimpulkan bahwa

NPF berpengaruh terhadap Return bagi hasil  deposito mudharabah.

4.2.4 Pengaruh BOPO terhadap return bagi hasil deposito mudharabah

Dari hasil uji t diperoleh thitung sebesar -2.335 dan -ttabel sebesar

2,0210, sehingga -thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya,
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variabel BOPO memiliki nilai sebesar 0.025 diatas dari nilai signifikan

sebesar 0.05  sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H4

ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa BOPO yang digunakan

dalam penelitian ini berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito

mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional

yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin kecil rasio ini

maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu

bank yang diproyeksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi

kinerja bank tersebut. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang

menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil

deposito mudharabah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian

yang dilakukan oleh Juwairiyah (2008) menyimpulkan bahwa BOPO

berpengaruh terhadap Return bagi hasil  deposito mudharabah

4.2.5 Pengaruh Inflasi terhadap return bagi hasil deposito mudharabah

Dari uji t diperoleh thitung sebesar 0,330 dan ttabel sebesar 2,0210,

sehingga thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel

inflasi memiliki nilai sebesar 0.743 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H5 ditolak dengan

demikian disimpulkan bahwa inflasi yang digunakan dalam penelitian ini

tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito mudharabah Bank

Umum Syariah.
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Makin tinggi tingkat inflasi maka makin tinggi pula tingkat

bunganya. Tingkat bunga yang tinggi akan  mengurangi kemauan pemilik

modal untuk mengembangkan sector-sektor produktif. Apabila dikaitkan

dengan profitabilitas bank, maka dengan rendahnya investasi maka

investor juga akan mengurangi hutang bank sehingga menurunkan tingkat

profitabilitas bank, menurunnya tingkat profitabilitas bank menurun pula

tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan. Hasil ini tidak

sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh

terhadap return bagi hasil deposito mudharabah.

4.2.6 Pengaruh ROA terhadap return bagi hasil deposito mudharabah

Dari uji t diperoleh thitung sebesar -2,500 dan ttabel sebesar 2,0210,

sehingga thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel

inflasi memiliki nilai sebesar 0.017 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H6 ditolak dengan

demikian disimpulkan bahwa ROA yang digunakan dalam penelitian ini

tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito mudharabah Bank

Umum Syariah.

Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat,

dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka return bagi hasil yang

diterima oleh nasabah juga meningkat. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Juwairiyah (2008) menyimpulkan bahwa

ROA berpengaruh terhadap Return bagi hasil  deposito mudharabah.
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4.2.7 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Return Bagi Hasil

Deposito Mudharabah.

Dari uji t diperoleh thitung sebesar 1,567 dan ttabel sebesar 2,0210,

sehingga thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel

inflasi memiliki nilai sebesar 0.125 diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H7 ditolak dengan

demikian disimpulkan bahwa Tingkat Suku Bunga yang digunakan dalam

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap return bagi hasil deposito

mudharabah Bank Umum Syariah.

Jika bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari

suku bunga maka dimungkinkan banyak nasabah bank syariah yang

mengundurkan diri. Hal tersebut dapat diartikan jika tingkat suku bunga

pada bank konvensional naik, maka return bagi hasil pada bank syariah

pun akan mengalami kenaikan. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Juwairiyah (2008) menyimpulkan bahwa

Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Return bagi hasil  deposito

mudharabah.

4.2.8 Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, ROA dan Tingkat Suku

BungA terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Dari hasil uji F diperoleh F sebesar 4,306 yang mana nilai ini

lebih besar dari F yaitu sebesar 2,2490 sehingga dapat dikatakan

dapat disimpulkan bahwa CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, ROA dan

Tingkat Suku bunga Secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
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terhadap return bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum

Syariah di Indonesia.

Koefisien determinasi (R square) menunjukkan bahwa variabel

CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, ROA, dan Tingkat Suku Bunga

berpengaruh terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah sebesar

43%. Sedangkan sisanya sebesar 57 % (100% - 57%) dipengaruhi atau

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.


