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Abstract
The purpose of this study was to determine the efect effect of mudharabah deposit equivalent
of BPRS, BI rate, inflation, CSPI, exchange rate and GDP on the collection of mudharaba
deposits of syariah financing banks in Indonesia 2011.1-2014.8.This study uses principal
method of analysis of this study is multiple regression using secondary data published by
Bank Indonesia. This research uses applied partical research in the form of evaluation
research. Applied reseach is a careful, systematic and ongoing investigation of a problem for
the purpose of being used immediately with particular need. The results of the study need not
be as a new inventor, but are new applications of existing reseach. The result of the research
shows that partially only the equivalent variable of profit sharing does not significantly affect
the accumulation of mudharaba deposits of the Sharia People's Financing Bank in Indonesia.
Simultaneously it is known that the variable of profit sharing, BI Rate, IHSG, exchange rate,
and GDP have an effect on to the accumulation of mudharaba deposits of Sharia People's
Financing Bank in Indonesia. The exchange rate beta coefficient is greater than the
coefficient of other independent variables, so it is concluded that the exchange rate variables
most influence accumulation of mudharaba deposits of Sharia People's Financing Bank in
Indonesia.
Keywords: mudharaba deposit, equivalent profit sharing, GDP, inflation, exchange rate,
CSPI, BI Rate.

A.

PENDAHULUAN
Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan
pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang
sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional pada
umumnya. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank
konvensional

beroperasi

berlandaskan

bunga,

sedangkan

bank

syariah

beroperasi

berlandaskan sistem bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada
keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba’ yang dilarang oleh agama Islam.
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Pada saat sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan bank syariah mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Januari 2015
diantaranya ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164
BPRS, dengan jumlah layanan kantor sebanyak 2.944 (Bank Indonesia, 2014). Hal tersebut
membuktikan adanya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang
menjadi salah satu keberhasilan penerapan syariah Islam dalam bermuamalah.
Peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama
dengan perbankan konvensional yaitu fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah
menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana
tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Karim (2004) Produk yang ditawarkan
oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga besar, yaitu produk penyaluran dana (financing),
penghimpunan dana (funding) dan produk jasa (service). Ada beberapa macam skema
pembiayaan (penyaluran dana) yang disalurkan oleh perbankan syariah, seperti skema jual
beli, sewa, dan bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dengan skema
jual beli antara lain adalah murabahah, salam, dan istishna. Sedangkan untuk skema bagi
hasil antara lain adalah Mudharabah, musyarakah, muzara’ah dan musaqah (Antonio, 2001).
Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya
menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan
yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling
utama. Dari sisi operasional, tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau
dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang
dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi
uang tunai. Uang tunai yang dikuasai tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi
juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu
atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsurangsur. (Muhammad, 2005:1)
Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang
tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan penarikannya hanya da syari’at dilakukan pada
waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah
investor.
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Tabel Pertumbuhan Deposito Mudharabah 2011.1-2014.8
Tahun
Deposito
2011
1.235.490
2012
1.235.490
2013
2.297.062
2014.8
2.331.005
Dalam tabel tersebut menunjukan bahwa dari tahun 2011-2014.8 deposito mudharabah
mengalami kenaikan sehingga dapat dikatakan bahwa deposito mudharabah merupakan
alternatif deposito jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat yang kelebihan dana
sehingga dapat meningkatkan jumlah DPK (khususnya deposito mudharabah).
Variabel yang mempengaruhi dalam penghimpunan deposito mudhrabah pada BPRS
indoensia adalah variabel makro karena variabel makro memberi indikasi bahwa kondisi
ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi fungsi intermediasi bank yang berpengaruh
terhadap pembangunan suatu negara dan profitabilitas bank. Dan variabel makro juag dapat
menjelaskan keadaan penghimpuann deposito mudhrabah BPRS di indonesia karena terdapat
determinasi yang sangat kuat. Hubungan ini sudah sahih secara ekonometrik karena sudah
lolos dari berbagai uji asumsi klasik Menurut beberapa peneliti

faktor-faktor yang

mempengaruhinya adalah Ekuivalen bagi hasil, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, tingkat
inflasi, tingkat suku bunga, BI Rate, IHSG. dan PDB.
Penelitian ini menggunakan data di bawah 2014 karena data tahun 2015 sekarang
masuk ke dalam peraturan 2010, sedangkan data 2014 kebawah menggunakan data tahun
2003, kalau misalkan sekarang 2015 masuk ke dalam data yang di analisis sama kita yaitu
dari peraturan 2003 maka hasilnya tidak akan standar, soalnya data yang digunakannya beda
dengan tahun 2015 yang menggunakan data 2010.
Ekuivalen bagi hasil merupakan presentase tertentu yang yang disebutkan dalam akad
kerja sama usaha yang telah disepakati oleh bank dan nasabah investor. Angka ekuivalen bagi
merupakan angka hasil

negosiasi antara shahibul maal dan mudharib dengan

mempertimbangkan potensi dari presentase nisbah bisa kemungkinan berbeda antar satu bank
dengan bank yang lain. Maka dari itu bank harus memiliki strategi yang baik untuk
menetukan ekuivalen bagi hasil agar minat nasabah juga menjadi banyak.
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Tabel Pertumbuhan Ekuivalen dari tahun 2011.1-2014.8
Tahun
Ekuivalen Bagi Hasil
2011
2012

255.4
221.03

2013

207.9

2014.8

129.9

Berdasarkan Tabel diatas Ekuivalen pada tahun 2011 berjumlah 255.4 pada tahun
2012 berjumlah 221.03, 2013 berjumlah 207.9 dan pada tahun 2014.8 berjumlah 129.9, Hal
tersebut menunjukan bahwa Ekuivalen tahun 2011-2014 mengalami penurun maka akan
mengakibatkan terhadap penurunan deposito mudharabah, dan apabila mengalami kenaikan
maka akan meningkatkan deposito mudharabah.
Tabel Pertumbuhan kurs dari tahun 2011.1-2014.8
Tahun
Kurs
2011
107.059
2012
114.439
2013
126.625
2014.8
93.507
Berdasarkan tabel diatas kurs pada tahun 2011 berjumlah 107.059 pada tahun 2012
berjumlah 114.439, 2013 berjumlah 126.625 dan pada tahun 2014.8 93.507, Hal tersebut
menunjukan bahwa nilai kurs dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sehingga
menyebabkan terdepresiasi nilai mata uang.
Tabel Pertumbuhan BI Rate dari tahun 2011.1-2014.8
Tahun
BI Rate
2011
104.059
2012
114.493
2013
221.498
2014.8
60
Berdasarkan tabel diatas BI Rate pada tahun 2011 berjumlah 104.059 pada tahun 2012
berjumlah 114.493, 2013 berjumlah 221.498 dan pada tahun 2014.8 berjumlah 60 , Hal
tersebut menunjukan bahwa dari tahun 2011-2013 mengalami kenaikan yang akan berakibat
terhadap kenaikan suku bunga, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan, penurunan
nilai BI Rate akan mengakibatkan suku bunga menurun sehingga akan menaikan harga asset,
misalnya saham dan surat-surat berharga lainnya. Kondisi tersebut akan mendorong
kemampuan pemilik asset untuk melakukan kegiatan investasi dan konsumsi, selanjutnya
kegiatan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
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Tabel Pertumbuhan Inflasi dari tahun 2011.1-2014.8
Tahun
Kurs
2011
104.059
2012
114.439
2013
218.552
2014.8
60
Berdasarkan grafik diatas Inflasi pada tahun 2011 berjumlah 104.059 pada tahun 2012
berjumlah 114.493, 2013 berjumlah 218.552 dan pada tahun 2014.8 berjumlah 60, Hal
tersebut menunjukan bahwa nilai Inflasi tahun 2011-2013 mengalami kenaikan, kenaikan
inflasi akan berdampak terhadap mengurangnya uang yang beredar,dan pada tahun 2014
inflasi mengalami penurunan.
Tabel Pertumbuhan IHSG dari tahun 2011.1-2014.8
Tahun
IHSG
2011
44952.83
2012
49425.93
2013
55274.98
2014.8
38645.56
Berdasarkan Tabel diatas IHSG pada tahun 2011 berjumlah 44952.83 pada tahun
2012 berjumlah 49425.93, 2013 berjumlah 5527.98 dan pada tahun 2014.8 berjumlah 38645,
Hal tersebut menunjukan bahwa IHSG tahun 2011-2014 mengalami kenaikan, Meningkatnya
harga saham gabungan yang disertai kapitalisasi model merefleksikan bergairahnya kondisi
pasar modal. Kapitalisasi pasar modal yang bertujuan untuk menggerakkan aktifitas ekonomi
dan bisnis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran
sehingga diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal sesuai dengan
ekspektasi investor sehingga akan meningkatkan harga saham gabungan.
Tabel Pertumbuhan PDB dari tahun 2011.1-2014.8
Tahun
PDB
2011
2464677000000000
2012
2618937999999000
2013
2770345000000000
2014.8
1925097382717000
Berdasarkan Grafik diatas pada tahun 2011 berjumlah 2464677000000000,

pada

tahun 2012 berjumlah 2618937999999000, 2013 berjumlah 2770345000000000 dan pada
tahun 2014.8 berjumlah 1925097382717000, Hal tersebut menunjukan bahwa IHSG tahun
2011-2014 mengalami kenaikan, peningkatan pada variabel PDB maka akan meningkatkan
penghimpunan deposito berjangka.
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil judul penelitian
mengenai: “Pengaruh Variabel Makro terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) di Indonesia Tahun 2011.1-2014.8”.

B.

METODE
Metode ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan data

sekunder yang dipublikasikan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
terapan (applied partical research) dalam bentuk penelitian evaluasi. Penelitian terapan
(applied partical research)

adalah penyelidikan yang berhati-hati, sistematik dan terus

menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera dengan
keperluan tertentu. Hasil penelitian tidak perlu sebagai satu penemu baru, tetapi merupakan
aplikasi baru dari penelitian yang telah ada.
Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian adalah ruang lingkup yang merupakan
pokok persoalan dari suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah bank embiayaan rakyat
syari’ah di Indonesia.Periode penelitian yaitu dari tahun 2011.1 sampai dengan 2014.8.
Sumber data penelitian diperoleh dari kepustakaan berupa dokumen-dokumen atau
catatan-catatan resmi (official of formal records) yang diharapkan tersedia di lokasi
penelitian, sehingga disebut data sekunder.Metode pengumpulan data yaitu metode
dokumenter dengan cara berselancar di situs-situs internet sehingga bila mengikuti klasifikasi
termasuk kedalam metode manual eksternal. Sumber rinci data penelitian ini yaitu publikasi
Bank Indonesia melalui websitehttp://www.bi.go.iddan http://www.ojk.go.id.
Berdasarkan klasifikasi statistik ,data yang digunakan adalah data kuantitatif data
kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Ciri data kuantitatif
adalah dapat dilakukan operasi matematika dan tidak ada kategorisasi atau klasifikasi. Data
kuantitatif berupa data rasio yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, dimana jarak
dua titik pada skala sudah diketahui, dan mempunyai titik 0 yang absolut.
Data rasio dimana sebagai data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya (bukan
kategori seperti pada data nominal dan ordinal) dan bisa dioperasikan secara matematika.
Ditinjau dari dimensi waktu, data berbentuk runtun waktu (time series; longitudinal) berupa
data sekunder. Data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel
tertentu.
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Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak
dengan cara memberikan arti , atau menspesifikasikan kegiatan, atau memberikan suatu
operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Definisi
operasional yang dibuat dapat berbentuk definisi operasional yang diukur (measured), atau
definisi operasional eksperimental. Operasionalvariabel penelitian disajikan dalam matriks
sebagai berikut:
Matrix Definisi Operasinal Eksperimental
Variabel
Operasional

Definisi Operasional

1

2

Deposito
mudharabah
Ekuivalen nisbah
bagi hasil deposito
mudharabah
BI Rate

3

Total volume penghimpunan
deposito mudharabah BPRS
Penyetaraan nisbah bagi hasil
deposito mudharabah BPRS dalam
persen
BI Rate adalah suku bunga
kebijakan yang mencerminkan
stance kebijakan moneter oleh
Bank Indonesia
Produk Domestik PDB pada dasarnya merupakan
Brutto jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh unit usaha
dalam suatu negara tertentu, atau
merupakan jumlah nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi.
Variabel
Definisi Operasional
1

2

Jenis Data
Deposito mudharabah
Ekuivalen nisbah bagi hasil
deposito mudharabah
BI Rate

Produk Domestik Brutto

Variabel
3

Kurs Rp terhadap Harga spot USD terhadap Rupiah
Kurs Rp terhadap US Dollar
US Dollar yang disusun berdasarkan kurs
transaksi valuta asing terhadap
rupiah antar bank di pasar
domestik, melalui Sistem
Monitoring Transaksi Valuta
Asing Terhadap Rupiah di Bank
Indonesia secara real time.
Indeks Harga Saham Indeks saham di Bursa Efek Indeks Harga Saham Gabungan
Gabungan
Indonesia yaitu suatu nilai yang
digunakan untuk mengukur kinerja
gabungan seluruh saham yang
tercatat bursa
Inflasi IHK Meningkatnya harga-harga secara Inflasi IHK
umum dan terus menerus, yaitu
perubahan IHK dari waktu ke
waktu menunjukkan pergerakan
harga dari paket barang dan jasa
yangdikonsumsi masyarakat
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Dalam ilmu ekonomi variasi suatu variabel tidak bebas umumnya sering dapat
dijelaskan dengan baik dan memuaskan apabila digunakan beberapa variabel lain yang
memang mempunyai pengaruh secara teori. Hubungan antara beberapa variabel inilah yang
dinamakan multiple regression analysis. Data penelitian diestimasi dengan menggunakan
software Eviews Version 4.1. Untuk mendapatkan hasil estimasi yang tepat, diperlukan
adanya beberapa pengujian terhadap model, hipotesis maupun terhadap variabel bebas dan
pengganggu. Hal ini untuk menghindarkan hasil estimasi dari masalah regresi lancung serta
penyakit asumsi klasik. Spesifikasi model yang akan dijadikan sebagai model persamaan
dalam penelitian ini adalah:

MUDi  f EKV, BIRATE, INF, KURS, IHSG, PDB
Penjabaran spesifikasi model dirumuskan dalam persamaan berikut :
MUDt = α0 + β1 EKVt + β2 BIRATt + β3 INFt + β4 KURSt + β5 IHSGt + β6 PDBt + e
dimana :
MUD= Volume Penghimpunan Deposito Mudharabah BPRS
EKV
= Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah BPRS
INF
= Inflasi
KURS
= Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar
BIRATE
= BI Rate
IHSG
= Indeks Harga Saham Gabungan
PDB
= Produk Domestik Brutto
εt
= Variabel gangguan ε.
Adapun indikator dalam model yang digunakan menggunakan kriteria statistik untuk
meneliti hubungan antar variabel di dalamnya. Berikut dicantumkan kriteria pengujian
statistik dan penerimaan terhadap model dinamik.
a.

Uji Pengaruh Simultan (F-Test)
F-Test dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara
simultan terhadap variabel tidak bebas.
H0 = βi=0 ditolak bila F hitung > F tabel, berarti variabel bebas secara bersama-sama
mempengaruhi variabel tidak bebas.
H1 = βi≠0 diterima bila F hitung < F tabel, artinya variabel bebas secara bersama-sama
tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.
F = R² / (k-1)
1-R² / (n-k)

dimana n
:
k
R²:

= jumlah sampel
= jumlah variable
= Koefisien determinasi

Jurnal Ilmiah Ilmu Tarbiyah dan Ekonimi Syariah

45

Al-Karimah

Volume 07 / Nomor 12 / Februari 2020

ISSN : 2356-3400
b.

Uji Pengaruh Parsial (t-Test)
t-Test dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh parsial variabel bebas terhadap
variabel tidak bebas. Hipotesis untuk signifikansi adalah:
H0 = βi=0 ditolak bila t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel, berarti masing-masing
variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas.
H1 = βi≠0 diterima bila -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, artinya masing-masing variabel bebas
tidak berpengaruh nyata
terhadap variabel bebas.
dimana :
t = βi / Sβi

c.

βi
= koefisien regresi
Sβi = Simpangan baku
koefisien regresi

Uji Determinasi (R²)
Uji Determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel bebas dapat
menjelaskan variasi variabel tidak bebas. Besarnya R² adalah antara 0 (nol) sampai 1
(satu). Semakin tinggi nilai R² berati semakin baik karena variabel bebas mampu
menjelaskan variabel tidak bebas. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
R² = 1 - Σ ei²
Σ yi²

d.

Uji Elastisitas
Uji elastisitas dilakukan untuk menentukan variabel bebas yang paling berpengaruh,
dimana semakin besar nilai elastisitas suatu variabel bebas, semakin besar pengaruhnya
terhadap variabel tidak bebas. Uji elastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai
koefisien antar variabel bebas dimana yang koefisiennya paling besar merupakan yang
paling berpengaruh.
Agar hasil penelitian memiliki daya estimasi yang lebih kuat maka dilakukan

pengujian terhadap model terlebih yaitu uji pemilihan bentuk model empirik dan uji asumsi
klasik yang bertujuan menghindarkan model dari masalah regresi lancung (spurious
regression) dan memenuhi anggapa Best Linear Unbiased Estimate (BLUE). Asumsi
homoskedastisitas, tidak ada otokorelasi, dan model regresi yang linear dalam analisis dengan
menggunakan data runtun waktu merupakan syarat perlu (necesarry condition) sedangkan
asumsi lainnya bisa diabaikan.
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a.

Uji Asumsi Klasik: Uji OtokorelasiLagrange Multiplier
Merupakan uji korelasi variabel gangguan pada suatu periode dengan variabel gangguan
lain. Dimasukan variabel residu (Ut) dan diuji dengan LM test dengan lag 2. Bila nilai
obs*R-squared (x²) < obs*R-squared (x²) tabel artinya tidak terjadi otokorelasi, dan
begitu juga sebaliknya.

b.

Uji Asumsi Klasik: Uji HomoskedastisitasWhite
Menguji apakah variabel gangguan memiliki varians yang sama atau tidak. Model diuji
dengan menggunakan uji White. Bila nilai obs*R-squared (x²) < obs*R-squared (x²) tabel
artinya dalam data yang diamati tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, dan begitu juga
sebaliknya.

c.

Uji Asumsi Klasik: Uji LinearitasRamsey RESET
Menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan dalam model empiris dan melihat
kesesuaian spesifikasi model yang digunakan, dengan kata lain untuk mendeteksi ada
tidaknya specification error atau mis-specification. Dalam model dimasukkan nilai fitted
dari variabel tidak bebas kemudian diuji RESET test dengan number of fitted term-nya
adalah 1. Bila nilai F statistik hasil uji Ramsey RESET < nilai F tabel, berarti bentuk
fungsi suatu model adalah linier, dan begitu juga sebaliknya.

C.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian

ini

menggunakan

model

regresilinier

berganda

dari

persamaan

penghimpunan deposito mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia yang
digunakan adalah sebagai berikut:
MUDt = α0 + β1 EKVt + β2 BIRATEt + + β3 IHSG+ β4 KURSt + β5 INFt + β6 PDBt + e
dimana :
MUD
EKV
INF
KURS
BIRATE
IHSG
PDB
εt

= Volume Penghimpunan Deposito Mudharabah BPRS
= Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah BPRS
= Inflasi
= Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar
= BI Rate
= Indeks Harga Saham Gabungan
= Produk Domestik Brutto
= Variabel gangguan ε.

Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan
kuadrat terkecil atau disebut dengan istilah ordinary least square. Didalam model regresi ini,
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model yang dibuat menjadi valid sebagai alat
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eksplanasi atau peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model
regresi linear tersebut dikatakan BLUE (Best Linear Unbiased Estimation). Asumsi tidak ada
heteroskedastisitas (homoskedastisitas), tidak ada otokorelasi, dan model regresi yang linear,
merupakan syarat perlu (necessary condition), sedangkan asumsi lain seperti tidak ada
multikolinieritas dan data berdistribusi normal, bisa diabaikan (Insukindro, et. al, 2004:77).
Pengujian asumsi klasik dilakukan secara otomatis dengan software Eviews 4.1. Berdasarkan
model tersebut diatasdapat diketahui hasil estimasi data dalam tabel dibawah ini, yaitu :
Tabel Hasil Uji Asumsi Klasik

Persamaan Penghimpunan DepositoMudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di
IndonesiaPeriode 2011.1 s.d. 2014.8
White Heteroskedasticity Test:
0.730473
0.711599
F-statistic
Probability
9.699063
0.642343
Obs*R-squared
Probability
Ramsey RESET Test:
1.340187
0.274900
F-statistic
Probability
3.246817
0.197225
Log likelihood ratio
Probability
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
0.124194
F-statistic

0.883596
Probability

Obs*R-squared

0.310059

0.856390
Probability

Secara sederhana penyimpulan atas uji asumsi klasik dapat diketahui dari nilai
probabilitasnya. Apabila probabilitas lebih besar dari derajat kesalahannya yaitu 5% (0,05)
atau 10% (0,10) maka disimpulkan lolos uji asumsi klasik.
1. Uji homoskedastisitas digunakan dalam menguji error atau galat dalam model statistik
untuk melihat apakah varians atau keragaman dari error terpengaruh oleh faktor lain atau
tidak, misalnya untuk analisis data runtun waktu, apakah keragaman errornya terpangaruh
oleh waktu atau tidak. Sebagai contoh, kegiatan yang sering dijumpai sehari-hari adalah
adanya perbedaan pola konsumsi antara orang miskin dan orang kaya. Kegiatan yang bisa
dilihat disini adalah orang yang kaya tentu akan bervariasi dalam membelanjakan uangnya,
sedangkan orang miskin hanya bisa sedikit bervariasi dalam berbelanja karena keterbatasan
penghasilan. Hal inilah yang bisa dikatakan adanya varians yang tidak sama antara kedua
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golongan tersebut, yang berarti timbul masalah heteroskedastisitas. Pendekatan uji
homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas (kebalikannya) dalam penelitian
ini adalah uji White Heteroskedasticity. Nilai probabilitas F-Statistik penelitian sebesar
0.711599lebih besar dari derajat kesalahannya yaitu 5% (0,05) atau 10% (0,10) atau tidak
signifikan. Hal ini menunjukkan model regresi yang diajukan telah memenuhi asumsi
homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas, sehingga regresi dikatakan valid.
2. Uji linieritas adalah digunakan untuk menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan
dalam model regresi dan menguji sudah benar tidaknya spesifikasi model. Pendekatan uji
linieritas dalam penelitian ini adalah uji Ramsey RESET. Nilai probabilitas F-Statistik
sebesar 0.274900lebih besar dari derajat kesalahannya yaitu 5% (0,05) atau 10% (0,10)
atau tidak signifikan. Hal ini menunjukkan variabel dalam model regresi yang diajukan
telah tepat.
3. Uji otokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi (hubungan) variabel yang ada
di dalam model regresi dengan perubahan waktu. Otokorelasi adalah terjadinya korelasi
antara observasi ke-i dengan observasi ke-i-1. Mislanya yaitu data periode ke-10, nilainya
dipengaruhi oleh dataperiode ke-9. Dataperiode ke-9, nilainya dipengaruhi oleh
dataperiode ke-8, dan seterusnya. Terlihat bahwa ada hubungan saling mempengaruhi
antara nilai observasi ke-8 dengan ke-9, nilai observasi ke-9 dengan ke-10, dan seterusnya.
Kondisi ini dalam analisis regresi tidak boleh terjadi. Pendekatan uji otokorelasi dalam
penelitian ini adalah uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.Nilai probabilitas FStatistik penelitian ini yaitu sebesar 0.883596lebih besar dari derajat kesalahannya yaitu
5% (0,05) atau 10% (0,10) atau tidak signifikan. Hal ini menunjukkan model regresi yang
diajukan telah memenuhi asumsi linieritas, sehingga regresi dikatakan valid.
Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang diterapkan untuk
persamaan penghimpunan deposito mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di
Indonesia(MUD) telah berhasil lolos dari berbagai uji asumsi klasik yaitu otokorelasi,
heteroskedastisitas, dan linieritas. Secara umum disimpulkan bahwa model yang dipakai telah
memenuhi anggapan dasar regresi linier klasik yaitu menghasilkan estimator yang BLUE
(Best Linear Unbiased Estimator).
Selanjutnya diuraikan bagian inti dari penelitian ini yaitu uji regresi berganda
Ordinary Least Square (regresi berganda) untuk membuktikan hipotesis yang diajukan pada
bab II yang diestimasi dengan menggunakan software Eiews 4.1. Output estimasi disajikan
pada tabel berikut.
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Tabel Hasil Uji Ordinary Least Square
Persamaan Penghimpunan Deposito Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah
di IndonesiaPeriode 2011.1 s.d. 2014.8
Dependent Variable: MUD
Variable
Coefficie
Std. Error
t-Statistic
Prob.
nt
1011830.
-8.780976
0.0000
C
8884859.
5.050797
101.3019
0.049859
0.9605
EKV
77405.96
-4.549043
0.0001
BIRATE
352123.0
446.9569
153.4416
2.912880
0.0060
IHSG
411882.6
94040.67
4.379835
0.0001
KURS
3.57E-08
9.07E-09
3.942831
0.0003
PDB
100674.4
30937.78
3.254094
0.0024
INF
Mean dependent var
0.965298
3357494. R-squared
R-squared
Adjusted R-squared

0.959671

S.D. dependent var

1111211. Adjusted R-squared

S.E. of regression

223154.7

Akaike info criterion

27.61403 S.E. of regression

Sum squared resid

1.84E+1
2
600.5086
1.956066

Schwarz criterion

27.89788 Sum squared resid

F-statistic

171.5379 Log likelihood

Prob(F-statistic)

0.000000 Durbin-Watson stat

Log likelihood
Durbin-Watson stat

Berdasarkan hasil estimasi diatas diperoleh nilai Ajusted R-squaredsebesar 0.959671.
Nilai ini menunjukkan arti bahwa variasi-variasi penghimpunan deposito mudharabah Bank
Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia(MUD) yang diwakili oleh ekuivalen bagi hasil, BI
Rate, IHSG, KURS, dan PDB, dan inflasi mempunyai hubungan (korelasi berganda) yang erat
atau mampu menjelaskan variasi MUD sebesar 95.96%, sedangkan 4.14% sisanya dijelaskan
oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
Berdasarkan model regresi di atas dapat dijelaskan bahwa nilai α sebesar -8884859
menunjukkan bahwa jika variabel bebas dalam penelitian ini sama dengan nol maka besarnya
MUD akan konstan sebesar Rp.8.884.859.000.000,00.
1. Pembuktian hipotesis pertama. “Ekuivalen bagi hasil deposito mudharabah BPRS, BI rate,
inflasi, IHSG, kurs dan PDB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan
deposito mudharabah bank pembiayaan rakyat syari’ah di Indonesia periode 2011.1 s.d.
2014.8.” Pengujian hipotesis pengaruh parsial dilakukan dengan uji t-statistik dengan
kriteria apabila nilai probabilitas t-hitung lebih kecil dari derajat kesalahannya yaitu 5%
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(0,05) atau 10% (0,10) maka disimpulkan variabel tersebut secara parsial (sendiri-sendiri)
berpengaruh signifikan, demikian pula sebaliknya.
a. Uji pengaruh parsial variabel ekuivalen bagi hasil terhadap penghimpunan deposito
mudharabah BPRS. Berdasarkan uji signifikansi variabel ekuivalen bagi hasil (EKV),
BI Rate, IHSG, KURS, dan PDB terhadap MUD, diketahui bahwa secara parsial hanya
variabel

EKV yang tidak berpengaruh signifikan terhadap MUD karena nilai

probabilitas sebesar 0.9605 hitung lebih besar dari derajat kesalahannya yaitu 5%
(0,05) atau 10% (0,10).

Alfian (2016) menjelaskan aktivitas perbankan dalam

menghimpun dana (funding) dari masyarakat luas dengan cara memasang berbagai
strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar
masyarakat

terdorong menyimpan uangnya di bank, maka perbankan memberikan

rangsangan balas jasa berupa bagi hasil pada bank syariah maupun bunga pada bank
konvensional. Dengan tingkat bagi hasil yang tinggi pada bank
memberikan dampak bagi nasabah untuk meningkatkan

syariah akan

simpanannya pada bank

syariah. Artinya apabila bagi hasil yang diberikan bank syariah tinggi maka jumlah
deposito

mudharabah

semakin

meningkat, sebaliknya apabila bagi hasil yang

diberikan bank syariah turun atau rendah maka jumlah deposito mudharabah juga
turun. Tidak signifikannya bagi hasil terhadap penghimpunan deposito mudhrabaha
sesuai temuan penelitian ini menunjukkan nasabah tidak terlalu mempertimbangkan
bagi hasil sebagai alasan investasi. Hal ini kemungkinan karena alasan agama atau
berinvestasi hanya sebagai sarana lindung nilai uang akibat inflasi.
b. Uji pengaruh parsial variabel BI Rate terhadap penghimpunan deposito mudharabah
BPRS.Probabililitas t hitung BI Rate sebesar 0.0001 lebih kecil dari tingkat kesalahan
0,05% atau 10% (0,10) dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian berarti apabila
terjadi peningkatan BI Rate sebesar 1 satuan akan berakibat pada turunnya MUD
sebesar Rp35.123.000.000,00 sesuai nilai koefisien beta variabel BI rate.

Arah

hubungan negatif antara BI Rate dengan penghimpunan deposito mudharbah, secara
kronologis dapat dijelaskan berdasarkan temuan Romansyah (2009) yang menyatakan
bahwa deposito bank syariah yang menggunakan prinsip syariah, besarnya keuntungan
(return) yang diberikan kepada deposan tergantung dari besarnya keuntungan yang
diperoleh bank dari pembiayaan, sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip
bunga. Perbedaan prinsip operasional ini ternyata berdampak pada perbedaan dalam
menetapkan besarnya cost of fund yang akan dibebankan kepada nasabah.BI Rate
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sebagai suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diimplementasikan pada operasi moneter melalui
pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran
operasional kebijakan moneter yang dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar
Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini
diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya
suku bunga kredit perbankan. Agar pergerakan suku bunga PUAB o/n tidak terlalu
melebar dari anchor-nya (BI Rate), Bank Indonesia berusaha untuk menjaga dan
memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku
bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter. Perubahan BI Rate
mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit,
jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Pada jalur suku bunga, perubahan
BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.

Sumber: www.bi.go.id

Gambar Mekanisme TransmisiKebijakan Moneter
Berdasarkan sistem perbankan Islam sekarang, jelas bahwa cost of fundhilang dari sisi liability
dari neraca bank syari’ah. Jika seorang bankir Islam berbicara mengenai cost of fundyang dapat
ditawarkan, maka diyakini bahwa bankir Islam belum lepas dari mentalitas riba.
Perhitungan cost of fund dengan metode ini menggambarkan bahwa mindsetpara bankir Islam
dalam menjalankan operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional yaitu dengan
melakukan perubahan funding rate yang disebabkan ekspektasi akan terjadinya kenaikan cost of fund
akibat adanya perubahan struktur biaya untuk mempertahankan nasabah penabung.
Konsep mengenai BI Rate sebagai policy rate atau suku bunga kebijakan memang lekat
dengan tingkat suku bunga SBI dan SBIS sebagai instrumen operasinya. Yang satu sebagai sinyal,
sementara yang satu sebagai pelaksanaannya. Dengan demikian secara berurutan tampak adanya
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hubungan antara BI Rate, SBI dan SBIS, suku bunga deposito atau nisbah bagi hasil, yang pada
akhirnya menentukan berapa uang yang dapat diserap oleh perbankan dari masyarakat yang salah
satunya deposito mudharabah.

c. Uji pengaruh parsial variabel kurs terhadap penghimpunan depositomudharabah BPRS.
Probabililitas t hitung kurs sebesar 0.0001 lebih kecil dari tingkat kesalahan 5% (0,05)
atau 10% (0,10) dengan arah koefisien positif. Dengan demikian berarti apabila terjadi
peningkatan kurs sebesar 1 satuan akan berakibat pada meningkatnya MUD sebesar
Rp411.882.600.000,00 sesuai nilai koefisien beta variabel kurs. Kurs merupakan faktor
eksternal (luar) yang juga mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga. Melemahnya nilai
tukar rupiah terhadap dollar AS, mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak
menentu sehingga meningkatkan risiko berusaha yang akan direspon oleh dunia usaha
dengan menitipkan uangnya pada bank syariah. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dana pihak ketiga bank syariah termasuk
didalamnya deposito mudharabah. Dana pihak ketiga perbankan syariah (yang salah
satunya deosito) sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Kecenderungan
meningkatnya dana pihak ketiga sejalan dengan kecenderungan menguatnya nilai tukar
rupiah terhadap US Dollar. Sebaliknya ketika menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap
US Dollar, mencerminkan stabilitas perekonomian yang semakin menurun dan
berpotensi terjadinya risiko dalam menjalankan usaha, sehingga investor yang
sebelumnya menanamkan modalnya ke pasar uang beralih ke dunia perbankan. Dengan
menyimpan sebagian modalnya di produk penghimpunan dana khususnya dalam hal ini
deposito mudharabah.
d. Uji pengaruh parsial variabel PDB terhadap penghimpunan deposito mudharabah
BPRS. Probabililitas t hitung PDB sebesar 0.0003 lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%
(0,05) atau 10% (0,10) dengan arah koefisien positif. Dengan demikian berarti apabila
terjadi peningkatan PDB sebesar 1 satuan akan berakibat pada meningkatnya MUD
sebesar Rp357.000.000.000,00 sesuai nilai koefisien beta variabel PDB. Septiani,
Sarwedi, dan Viphindrartin (2015) menyatakan peningkatan pada variabel PDB maka
akan meningkatkan penghimpunan deposito mudharabah. PDB yang dihasilkan di
Indonesia selama periode penelitian membuktikan bahwa jumlah output yang dihasilkan
di Indonesia untuk nilai barang dan jasa yang semakin meningkat setiap tahunnya
berhubungan dengan besarnya jumlah hasil produksi barang dan jasa yang dilakukan di
Indonesia, meningkatnya hal ini juga akan ditandai dengan meningkatnya konsumsi
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rumah tangga, perusahaan (industri), meningkatnya pengeluaran pemerintah, masuknya
modal atau investasi dan ekspor neto yang telah dihasilkan untuk penjualan dalam negeri
untuk luar negeri. Kondisi ini akan meningkatkan jumlah PDB secara keseluruhan yang
juga akan meningkatkan hasil pendapatan dari masing-masing penduduk. Pengaruh
peningkatan PDB yang berarti juga peningkatan pendapatan per kapita (pendapatan per
penduduk) akan meningkatkan konsumsi. Apabila konsumsi telah terpenuhi dan terjadi
kelebihan dana di masyarakat maka masyarakat akan menyimpan uangnya di bank yang
salah satunya dalam deposito mudharabah.
e. Uji pengaruh parsial variabel inflasi terhadap penghimpunan deposito mudharabah
BPRS. Probabililitas t hitung inflasi sebesar 0.0001 lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%
(0,05) atau 10% (0,10) dengan arah koefisien positif. Dengan demikian berarti apabila
terjadi peningkatan inflasi sebesar 1 satuan akan berakibat pada meningkatnya MUD
sebesar Rp100.674.400.000,00 sesuai nilai koefisien beta variabel inflasi. Penabung
akan melihat kondisi ekonomi berdasarkan tingkat harga barang dan jasa. Kenaikan
harga barang dan jasa secara terus- menerus dan berlangsung cukup lama disebut inflasi.
Melihat kondisi perekonomian yang tidak stabil karena adanya inflasi, akan
berpengaruh terhadap naik turunnya deposito mudharabah di bank syariah. Temuan
penelitian ini menunjukkan masyarakat memilih menyimpan uang dalam instrumen
deposito mudharabah sebagai cara lindung nilai uang agar tidak tergerus inflasi.
2. Pembuktian hipotesis kedua “Ekuivalen bagi hasil deposito mudharabah BPRS, BI rate,
inflasi, IHSG, kurs dan PDB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
penghimpunan deposito mudharabah bank pembiayaan rakyat syari’ah di Indonesia
periode 2011.1 s.d. 2014.8.” Pengujian hipotesis pengaruh simultan (bersama-sama)
dilakukan dengan uji F-statistik dengan kriteria apabila nilai probabilitas F-hitung lebih
kecil dari derajat kesalahannya yaitu 5% (0,05) atau 10% (0,10) maka disimpulkan
variabel tersebut secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan, demikian pula
sebaliknya. Nilai F-statistic0.0000 sangat signifikan karena probabilitasnya lebih kecil
dari nilai derajat kesalahan 5% (0.05). Berdasarkan temuan ini diketahui bahwa variabel
ekuivalen bagi hasil, BI Rate, IHSG, KURS, dan PDBsecara simultan berpengaruh
terhadap penghimpunan deposito mudharabah bank pembiayaan rakyat syari’ah.
3. Pembuktian hipotesis ketiga. “Kurs merupakan variabel bebas yang paling berpengaruh
terhadap penghimpunan deposito mudharabahbank pembiayaan rakyat syari’ah di
Indonesia periode 2011.1 s.d. 2014.8. Penentuan variabel bebas yang paling berpengaruh
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terhadap variabel tidak bebas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien
variabel bebas. Nilai koefisien variabel bebas yang paling besar dinilai sebagai varbel yang
paling berpengaruh. Koefisien variabel kurs sebesar 411882.6 lebih besar dibanding
koefisien variabel bebas lainnya sehingga disimpulkan variabel Kurs paling mempengaruhi
penghimpunan deposito mudharabah bank pembiayaan rakyat syari’ah. Temuan ini
membantah hipotesis yang menyatakanBI rate merupakan variabel bebas yang paling
berpengaruh terhadap penghimpunan deposito mudharabahbank pembiayaan rakyat
syari’ah.

D.

PENUTUP
Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang diterapkan untuk

model penghimpunan deposito mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia
(MUD) telah berhasil lolos dari berbagai uji asumsi klasik sehingga disimpulkan bahwa
model yang dipakai telah memenuhi anggapan dasar regresi linier klasik yaitu menghasilkan
estimator yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Nilai koefisian determinasi
(R2)menunjukkan bahwa variasi-variasi

penghimpunan deposito mudharabah

Bank

Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia (MUD) yang diwakili oleh ekuivalen bagi hasil, BI
Rate, IHSG, KURS, dan PDB, dan inflasi mempunyai korelasi (hubungan erat) dan mampu
menjelaskan variasi MUD sebesar 96.53%, sedangkan 3.47% sisanya dijelaskan oleh variasi
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan
secara parsial hanya variabel ekuivalen bagi hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghimpunan deposito mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia. Tidak
signifikannya bagi hasil terhadap penghimpunan deposito mudhrabah sesuai temuan
penelitian ini menunjukkan nasabah tidak terlalu mempertimbangkan bagi hasil sebagai
alasan investasi. Hal ini kemungkinan karena alasan agama atau berinvestasi hanya sebagai
sarana lindung nilai uang akibat inflasi. Terkait dengan konsep BI rate, tampak adanya
hubungan antara BI Rate, SBI dan SBIS, suku bunga deposito atau nisbah bagi hasil, yang
pada akhirnya menentukan berapa uang yang dapat diserap oleh perbankan dari masyarakat
yang salah satunya deposito mudharabah. Untuk variabel IHSG, meningkatnya pertumbuhan
ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan menabung juga
akan meningkat. Terkait dengan kurs, dana pihak ketiga perbankan syariah (yang salah
satunya deposito mudharabah) sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dengan
kecenderungan meningkatnya dana pihak ketiga sejalan dengan kecenderungan menguatnya
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nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Peningkatan pada variabel PDB sekaligus juga
kenaikan pendapatan masyarakat yang berarti meningkatnya pula pendapatan masyarakat
untuk konsumsi dan menabung yang salah satunya dalam deposito mudharabah. Temuan
penelitian ini yang menyatakan inflasi berpengaruh signifikan dengan arah positif
menunjukkan masyarakat memilih menyimpan uang dalam instrumen deposito sebagai cara
lindung nilai uang agar tidak tergerus inflasi.
Secara simultan diketahui bahwa variabel ekuivalen bagi hasil, BI Rate, IHSG, KURS,
dan PDBberpengaruh terhadap penghimpunan deposito mudharabah Bank Pembiayaan
Rakyat Syari’ah di Indonesia (MUD).
Koefisien beta variabel kurs lebih besar dibanding koefisien variabel bebas lainnya
sehingga disimpulkan variabel kurs paling mempengaruhi MUD.
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