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ABSTRACT

Sharia bank does not have a deal with interest rate, including SBI (Sertifikat 
Bank Indonesia) interest rate, because it is a part of riba that forbidden in Islam. But, 
some literatures said that SBI interest rate has effect on profit sharing rate and 
mudaraba investment volumes. This can be happened because sharia bank has to give a 
competitive profit sharing rate to attract more customers so that the volumes of 
mudaraba investment will rise. The aim of this study is to analyze the effect of SBI 
interest rate on profit sharing rate and mudaraba investment volumes of Bank Syariah 
XYZ.

The data on this research are one month SBI interest rate, profit sharing rate 
(equivalent rate) of one month mudaraba investment and one month mudaraba 
investment volumes of Bank Syariah XYZ started from January 2006 until December 
2009. Researcher uses the data monthly. 

The research method is path analysis with SBI interest rate as independent 
variable (exogenous variable), profit sharing rate as intervening variable (endogen 
variable), and mudharabah investment volume as dependent variable (endogen 
variable). The purpose of path analysis is to find out how much the effect of exogenous 
variable on endogen variable based on the path that they are going through. 
Hypothetical test was done with t-test and f-test to prove statistically if there is 
significant effect of exogenous variable on endogen variable. The results are (1) SBI 
interest rate has significant effect on profit sharing rate (2) SBI interest rate has 
significant effect on mudharabah investment volumes (3) SBI interest rate has significant 
effect on mudharabah investment volumes through profit sharing rate.

Keywords: sharia bank, SBI interest rate, profit sharing rate, mudaraba investment 
volume.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang 
dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. 
Usaha pembentukan sistem perbankan ini didasari oleh keinginan penduduk muslim 
Indonesia untuk melakukan transaksi perbankan berdasarkan hukum Islam yang 
melarang umatnya untuk memungut atau menerima bunga karena bunga adalah bagian 
dari riba. Pada dasarnya, bank syariah dengan bank konvensional memiliki fungsi yang 
sama yakni sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan 
pihak yang kekurangan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan 
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pokok keduanya terletak pada perolehan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Jika 
bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga maka bank syariah memperoleh 
keuntungan dari bagi hasil, profit margin, ataupun fee-based income.

Fungsi suatu bank menunjukkan bahwa sumber dana terbesar bank berasal dari 
dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Total DPK yang 
berhasil dihimpun oleh bank syariah hingga Desember 2009 adalah Rp 52.271 milyar 
dan penyumbang terbesar DPK bank syariah per Desember 2009 adalah deposito sebesar 
Rp 29.595 milyar (Statistika Perbankan Syariah Bank Indonesia 2009). Deposito syariah 
adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan 
Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang 
dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dari hasil 
pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik 
dana sesuai dengan tingkat bagi hasil yang telah ditentukan dan disepakati pada awal 
akad oleh bank dan nasabah.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan instrumen moneter yang digunakan 
Bank Indonesia (BI) dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi dan biasanya suku 
bunga SBI mempengaruhi kebijakan manajemen bank konvensional dalam menentukan 
tingkat suku bunganya. Banowo dan Hermana (2005) menemukan keragaman tingkat 
bagi hasil simpanan mudharabah 1 bulan lebih kuat disebabkan oleh suku bunga SBI 
dibandingkan Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI). Kemudian, Cahyono (2009) 
mengatakan bahwa suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap jumlah dana pihak 
ketiga (DPK). Artinya, bila terjadi kenaikan pada suku bunga SBI maka terjadi 
penurunan pada jumlah DPK yang dapat dihimpun bank syariah. Menurut Cahyono 
(2009) seharusnya bank syariah meningkatkan tingkat bagi hasilnya untuk mengimbangi 
bank konvensional agar nasabah tertarik menanamkan dananya pada bank syariah. 
Namun hal ini tidak segera dapat dilakukan oleh bank syariah mengingat tingkat bagi 
hasil ditentukan dengan melihat perkembangan sektor riil.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, 
maka ada indikasi suku bunga SBI berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil dan jumlah 
deposito pada bank syariah. Pada prinsipnya, tentu bank syariah tidak diperkenankan 
bergantung pada suku bunga dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Namun 
demikian, bank syariah merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang terkadang 
juga terkena imbas dari perubahan suku bunga walaupun tidak secara langsung. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat terdapat ketidaksesuaian antara teori dan 
praktik bahwasanya bank syariah seharusnya tidak terpengaruh suku bunga SBI dalam 
menentukan tingkat bagi hasil dan menghimpun deposito.
1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian tetap fokus pada permasalahan, maka peneliti 
memberikan batasan penelitian pada data deposito mudharabah satu bulan baik tingkat 
bagi hasil (equivalent rate) maupun volumenya di Bank Syariah XYZ periode Januari 
2006-Desember 2009 secara bulanan serta data suku bunga SBI satu bulan pada periode 
Januari 2006-Desember 2009 secara bulanan.
1.4 Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut:
1. Apakah suku bunga SBI berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah?
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2. Apakah suku bunga SBI berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah? 
3. Apakah suku bunga SBI berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah melalui 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI terhadap volume deposito mudharabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI terhadap volume deposito mudharabah

melalui tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan 
pemahaman mengenai bank syariah, terutama mengenai tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah dan volume deposito mudharabah terkait dengan suku bunga SBI. 

2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk 
mengevaluasi kembali praktik perbankan yang telah dilakukan agar menjadi lebih 
baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam memperoleh 
dana deposito dan menetapkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

3. Bagi pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan 
dapat menjadi bahan referensi, khususnya ketika mengkaji topik-topik yang berkaitan 
dengan masalah bagi hasil ataupun deposito mudharabah dan juga suku bunga SBI.

II. LANDASAN TEORI
2.1 Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank 
umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pada dasarnya, produk yang 
ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar (Karim, hal. 
97, 2009), yaitu (a) produk penyaluran dana (financing), (b) produk penghimpunan dana 
(funding), dan (c) produk jasa.
2.1.1 Prinsip Mudharabah (Produk Penyaluran Dana)

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah dalam produk penyaluran dana, 
penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 
sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan 
pembiayaan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank 
untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan 
berdasarkan nisbah yang disepakati. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk 
tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan 
oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu (a) mudharabah 
mutlaqah (unrestricted investment account atau URIA) dan (b) mudharabah 
muqayyadah (restricted investment account atau RIA). Mudharabah muqayyadah ini ada 
dua jenis, yaitu (a) mudharabah muqayyadah on balance sheet dan (b) mudharabah 
muqayyadah off balance sheet.
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2.1.2 Bagi Hasil
Menurut Wiyono (hal. 56, 2006), bagi hasil adalah hasil dari usaha yang 

dijalankan oleh mitra usaha yang akan didistribusikan kepada pemilik dana (shahibul 
maal) dan pengelola dana (mudharib) sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah 
disepakati ketika awal akad. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat 
didasarkan pada dua cara yaitu profit sharing (bagi laba) dan revenue sharing (bagi 
pendapatan) (Wiyono, hal. 57, 2006). Berikut adalah perbedaan bunga dengan bagi hasil.

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil
Bunga Bagi Hasil

a. Penentuan bunga dibuat pada 
waktu akad dengan asumsi harus 
selalu untung.

a. Penentuan besarnya rasio/nisbah 
bagi hasil dibuat pada waktu akad 
dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung rugi.

b. Besarnya persentase berdasarkan 
pada jumlah uang (modal) yang 
dipinjamkan.

b. Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh.

c. Pembayaran bunga tetap seperti 
yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan apakah proyek yang 
dijalankan oleh pihak nasabah 
untung atau rugi.

c. Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek yang dijalankan. 
Bila usaha merugi, kerugian akan 
ditanggung bersama oleh kedua 
belah pihak.

d. Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat atau keadaan 
ekonomi sedang "booming”.

d. Jumlah pembagian laba meningkat 
sesuai dengan peningkatan jumlah 
pendapatan.

e. Eksistensi bunga diragukan (kalau 
tidak dikecam) oleh semua agama, 
termasuk Islam.

e. Tidak ada yang meragukan 
keabsahan bagi hasil.

Sumber: Antonio, Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik”, hal. 61, 2001
2.2 Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Siamat, hal. 262, 2005) adalah surat berharga 
dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan 
hutang berjangka waktu pendek. SBI merupakan instrumen yang digunakan dalam 
rangka pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagai pelaksanaan kebijakan moneter oleh 
Bank Indonesia.
2.3 Laporan Keuangan Bank Syariah 

Menurut PSAK No. 101 (hal. 101.16, 2009), laporan keuangan bank syariah yang 
lengkap terdiri atas:
a) Neraca;
b) Laporan laba rugi;
c) Laporan arus kas;
d) Laporan perubahan ekuitas;
e) Laporan perubahan dana investasi terikat;
f) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
g) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
h) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
i) Catatan atas laporan keuangan.
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2.4 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Tulisan Model Kesimpulan
Husnelly (2003) Analisis Faktor-

Faktor yang 
Mempengaruhi 
Investasi Dana 
Masyarakat pada 
Bank Syariah 
(Studi Kasus 
Bank Syariah 
Mandiri)

Analisis linier 
berganda 
distiributed lag
dan analisis linier 
berganda 
autoregressive

1. Selisih antara return
pasar (suku bunga SBI) 
dengan return instrumen 
investasi (tingkat bagi hasil 
deposito mudharabah) saat 
t-1 memiliki hubungan 
negatif dengan jumlah 
deposito mudharabah
periode t.
2. Tingkat bagi hasil dan 

suku bunga SBI tidak 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap jumlah 
deposito. 

Ari Cahyono 
(2009) 

Pengaruh 
Indikator 
Makroekonomi 
terhadap Dana 
Pihak Ketiga dan 
Pembiayaan 
Bank Syariah 
Mandiri

Analisis regresi 
linier berganda

Indikator makroekonomi 
memberikan pengaruh 
terhadap DPK dan 
pembiayaan Bank Syariah 
Mandiri, di mana suku 
bunga SBI memberikan 
pengaruh negatif, 
sedangkan inflasi, kurs, 
IHSG, dan PDB 
memberikan pengaruh 
yang positif.

Pariyo (2004) Variabel 
Makroekonomi 
yang 
Mempengaruhi 
Penghimpunan 
Dana Pihak 
Ketiga (Studi 
Kasus Bank 
Muamalat 
Indonesia)

Analisis regresi 
berganda

Suku bunga SBI dan valuta 
asing memiliki pengaruh 
yang negatif dan signifikan 
sedangkan SWBI memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap DPK 
baik secara parsial maupun 
bersama-sama.
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Peneliti
Assriwijaya 
Raditiya (2007) 

Judul Tulisan
Pengaruh Tingkat 
Suku Bunga dan 
Bagi Hasil 
terhadap 
Deposito 
Mudharabah
(Studi Kasus 
Bank Syariah 
Mandiri)

Model
Regresi Partial 
Adjusment Model  

Kesimpulan
Tingkat bagi hasil sendiri 
tidak mempengaruhi 
nasabah untuk 
mendepositokan dananya 
di bank syariah, karena 
dipengaruhi oleh faktor 
lain yaitu aksesibilitas, 
kredibilitas, 
profesionalisme, fasilitas 
pelayanan bank itu sendiri.

Erna Rachmawati 
dan Ekki 
Syamsulhakim 
(2004) 

Factors Affecting 
Mudharaba 
Deposits in 
Indonesia

Metode adaptive 
expectation

Tingkat bagi hasil dan 
jumlah kantor cabang bank 
syariah memiliki hubungan 
positif dengan jumlah 
deposito mudharabah, di 
lain sisi produk domestik 
bruto dan suku bunga bank 
konvensional tidak 
memberikan pengaruh 
apapun.

Sudin Haron dan 
Norafifah Ahmad 
(2000) 

The Effects of 
Conventional 
Interest Rates 
and Rate of 
Profit on Funds 
Deposited with 
Islamic Banking 
System in 
Malaysia

Metode adaptive 
expectation

Tingkat bagi hasil deposito 
memiliki hubungan positif 
dengan jumlah deposito 
bank syariah.

Emilianshah 
Banowo dan 
Budi Hermana 
(2005) 

Hubungan 
Equivalent Rate
Simpanan 
Mudharabah
dengan Sertifikat 
Wadi’ah Bank 
Indonesia dan 
Sertifikat Bank 
Indonesia

Analisis regresi 
linier tanpa jeda 
waktu dan 
dengan jeda 
waktu (time-lag)

Pergerakan equivalent rate
simpanan mudharabah
jangka pendek lebih 
banyak dipengaruhi SWBI, 
SBI 1 bulan, dan SBI 3 
bulan secara sendiri-
sendiri.

Sumber: Penelitian Terdahulu
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2.5 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran
SBI berperan sebagai instrumen moneter yang diterbitkan Bank Indonesia dalam 

mengendalikan tingkat inflasi. Menurut Wijaya (hal. 90, 2010), ketika suku bunga SBI 
naik (turun), maka suku bunga tabungan dan kredit bank konvensional akan naik (turun) 
meskipun pada umumnya suku bunga tabungan tidak akan melebihi suku bunga SBI. 
Idealnya, bank syariah juga menaikkan tingkat bagi hasilnya untuk mengimbangi bank 
konvensional sehingga nasabah tertarik untuk menginvestasikan dananya pada bank 
syariah. Pasalnya, nasabah pada umumnya bukan nasabah yang loyal melainkan nasabah 
rasional (Khaidar, 2007) yang mencari keuntungan (profit motive) (Haron dan Ahmad, 
2000) dan ingin meningkatkan kesejahteraan (welfare maximization) (Rachmawati dan 
Syamsulhakim, 2004). 

Seperti hasil penelitian Banowo dan Hermana (2005) yang menyatakan 
keragaman tingkat bagi hasil simpanan mudharabah 1 bulan lebih kuat disebabkan oleh 
suku bunga SBI dibandingkan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia). Selain itu, 
Pariyo (2004) dalam penelitiannya menemukan hubungan yang negatif antara suku 
bunga SBI dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK). Artinya, jika suku bunga mengalami 
kenaikan (penurunan) maka jumlah DPK akan mengalami penurunan (kenaikan). 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara suku bunga SBI dengan 
tingkat bagi hasil dan jumlah DPK (dalam hal ini deposito mudharabah). Untuk itu, 
penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut apakah suku bunga SBI dapat 
mempengaruhi penentuan tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sehingga dapat 
meningkatkan volume deposito mudharabah. Peneliti juga ingin melihat apakah suku 
bunga SBI dan tingkat bagi hasil, secara masing-masing, dapat mempengaruhi volume 
deposito mudharabah yang dapat dihimpun bank syariah. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. 
Suku bunga SBI sebagai variabel bebas, tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagai 
variabel antara, dan volume deposito mudharabah sebagai variabel terikat. 
2.6 Hipotesis
1. H01: Suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah.
Ha1: Suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah.
2. H02: Suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume 

deposito mudharabah.
Ha2: Suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume deposito 

mudharabah.
3. H03: Suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume

deposito mudharabah melalui tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Suku 
Bunga SBI 
1 bulan

Tingkat Bagi Hasil 
Deposito Mudharabah 1 
bulan (equivalent rate )

Volume Deposito 
Mudharabah 1 
bulan
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Ha3: Suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume deposito 
mudharabah melalui tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pemilihan Objek Penelitian

Objek yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Suku Bunga SBI 1 bulan;
2. Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (equivalent rate) 1 bulan; dan
3. Volume Deposito Mudharabah 1 bulan.

Periode pengamatan adalah selama jangka waktu empat tahun yaitu mulai Januari 
2006-Desember 2009 yang dilihat secara bulanan. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini bersumber pada informasi yang tersedia di situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan 
data yang diperoleh secara langsung dari Bank Syariah XYZ.
3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, artinya data 
yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, informasi yang tersedia dari sumber 
publikasi atau nonpublikasi baik di dalam maupun luar organisasi yang, serta semua data 
yang dibutuhkan dan berguna bagi peneliti (Sekaran, hal. 245, 2006). Data sekunder 
tersebut berupa laporan profit distribution yang diberikan Bank Syariah XYZ dan data 
yang terdapat pada situs Bank Indonesia (www.bi.go.id).
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sekunder adalah 
dengan mengumpulkan dokumentasi berupa buku, jurnal, laporan keuangan, artikel di 
internet, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan. Selain itu, peneliti juga 
mengumpulkan data dari situs Bank Indonesia serta mengumpulkan data dengan 
meminta secara langsung pada Bank Syariah XYZ.
3.3 Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Variabel eksogen atau variabel bebas (X) 

Dalam penelitian ini, variabel eksogennya adalah suku bunga SBI. Peneliti akan 
meneliti suku bunga SBI dilihat dari kenaikan atau penurunannya tiap bulan. 

2. Variabel endogen (Y) 
Variabel yang termasuk di dalam variabel endogen mencakup semua variabel antara 
dan terikat. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah:

Y1 = Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Y2 = Volume Deposito Mudharabah

Peneliti akan meneliti tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan volume deposito 
mudharabah dilihat dari kenaikan atau penurunannya tiap bulan.

3.4 Model Penelitian
Variabel-variabel yang akan digunakan adalah suku bunga SBI sebagai variabel 

bebas, tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel antara, dan volume 
deposito mudharabah sebagai variabel terikat. Berdasarkan variabel-variabel tersebut 
maka peneliti akan menggunakan analisis jalur. Analisis jalur merupakan pengembangan 
dari analisis regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari 
analisis jalur (Sugiyono, hal. 297, 2009). Berikut adalah diagram jalur persamaan 
strukturalnya:
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Gambar 3.2 Diagram Jalur Persamaan Struktural
Sumber: Sarwono, Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS, hal. 99, 2007

Diagram jalur di atas terdiri atas dua persamaan struktural, di mana X (suku bunga 
SBI) adalah variabel eksogen kemudian Y1 (tingkat bagi hasil deposito mudharabah) dan 
Y2 (volume deposito mudharabah) adalah variabel endogen. Terdapat perbedaan skala 
data yang cukup besar diantara data yang digunakan. Variabel suku bunga SBI dan 
tingkat bagi hasil deposito mudharabah dalam bentuk persentase sedangkan variabel 
volume deposito mudharabah mencapai trilyun Rupiah. Oleh karena itu, penulis perlu 
mengubah variabel volume deposito mudharabah (Y2) menjadi bentuk logaritma natural. 
Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persamaan yang belum dibakukan (menggunakan unstandardized coefficient):
Y1 = n + 1X + ℮1

Apabila sudah dibakukan (menggunakan standardized coefficient), maka:
ZY1 = PY1ZX + ℮1

2. Persamaan yang belum dibakukan:
lnY2 = n + 1X + 2Y1 + ℮2  
Apabila sudah dibakukan, maka:
ZlnY2 = PY2ZX + PY2ZY1 + ℮2  

Keterangan:
n/n = Konstanta
1/1/2 = Koefisien dari variabel terikat
PYi = Koefisien jalur yang dilalui variabel eksogen menuju variabel endogen 

(Yi)
Y1 = Tingkat bagi hasil deposito mudharabah
lnY2 = Volume deposito mudharabah yang telah diubah ke dalam bentuk 

logaritma natural
X = Suku bunga SBI
℮ = Residual eror
3.5 Metode Analisis Data
3.5.1 Teknik Pengolahan Data

Perhitungan suku bunga SBI didasarkan pada ketentuan dan pertimbangan-
pertimbangan tertentu yang hanya diketahui oleh Bank Indonesia sebagai otoritas 
moneter dalam mengendalikan tingkat inflasi. Pengumuman Bank Indonesia mengenai 
suku bunga SBI yang dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu satu bulan kemudian 
akan dijumlahkan lalu dirata-ratakan oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat 
dari rumus sebagai berikut:

℮1 
      ℮2          

X Y 1 Y 2
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Suku Bunga SBI = i1 + i2 + … + in

n

Keterangan:
in = suku bunga SBI periode t
n = jumlah data

Volume deposito mudharabah merupakan jumlah dana deposito yang berhasil 
dihimpun oleh Bank Syariah XYZ. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 
saldo rata-rata sebulan. Tingkat bagi hasil (equivalent rate) merupakan hasil dari 
perhitungan nisbah bagi hasil yang kemudian diubah dalam bentuk persentase oleh bank 
untuk memudahkan mereka dalam menghitung pendapatan tiap investor.

Data sekunder kemudian diolah menggunakan program Ms. Excel, SPSS 
(Stastical Package for Social Science) Statistics, dan EViews.
3.5.2 Teknik Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur. Alat statistik yang digunakan 
untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah korelasi linier Product Moment, uji 
T (t-test), uji F (f-test), dan koefisien determinasi. Lalu, peneliti akan melakukan 
pengujian terhadap model yang digunakan, apakah sudah memenuhi kriteria Best Linier 
Unbiased Estimator (BLUE) atau tidak yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji 
autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah XYZ

Pendirian Bank Syariah XYZ diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 November 1991 yang juga didukung oleh 
cendekiawan dan pengusaha muslim. Bank ini memulai kegiatan operasionalnya pada 
tanggal 1 Mei 1992 dengan visinya yaitu menjadi bank syariah utama di Indonesia, 
dominan di pasar spiritual, dan dikagumi pasar rasional serta misinya yaitu menjadi role 
model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat 
kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk 
memaksimumkan nilai bagi stakeholder.

Dua tahun berselang setelah didirikan, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994, 
Bank Syariah XYZ berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini 
semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di 
Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.
4.2 Kinerja Keuangan Bank Syariah XYZ

Tabel 4.1 Ikhtisar Keuangan Bank Syariah XYZ (Jutaan Rupiah) Tahun 2006-2009

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah XYZ Tahun 2006-2009

2006 2007 2008 2009
Total Aktiva 8.370.595 10.569.078 12.610.853 16.064.093
Total Pembiayaan 7.594.536 9.901.075   12.078.114 12.936.075
Total DPK 6.837.431 8.691.328   10.073.954 13.353.849
Total Modal Disetor 492.791    492.791      492.791      492.791      
Total Ekuitas 786.441    846.164      941.088      898.035      
Laba (Rugi) Operasional 174.771    221.368      300.692      77.565        
Laba (Rugi) Bersih 108.357    145.325      203.361      50.192        
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Berdasarkan tabel 4.2, nilai aktiva terlihat terus mengalami peningkatan tiap 
tahun. Pada tahun 2006 total aktiva Bank Syariah XYZ sebesar Rp 8.371 milyar dan 
mencapai Rp 16.064 milyar di tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 92% 
selama empat tahun. Bila dilihat dari sisi pembiayaan, pada tahun 2006 Bank Syariah 
XYZ berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 7.595 milyar dan pada tahun 2009 
mencapai Rp 12.936 millyar atau mengalami kenaikan sebesar 70%. Pembiayaan yang 
disalurkan Bank Syariah XYZ berupa pembiayaan murabahah, mudharabah, 
musyarakah, qardh, ijarah dan istishna. Selanjutnya, total DPK (dana pihak ketiga) pun 
terus mengalami peningkatan tiap tahun. Total DPK tahun 2006 sebesar Rp 6.837 milyar 
dan mencapai Rp 13.354 milyar di tahun 2009 atau mengalami peningkatan 95% selama 
jangka waktu empat tahun. Dilihat dari sisi laba operasional dan laba bersih, tahun 2006-
2008 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka sekitar Rp 200 milyar-Rp 
300 milyar namun mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2009 menyentuh 
angka Rp 50,192 milyar. 
4.3 Gambaran Umum Suku Bunga SBI serta Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah dan Volume Deposito Mudharabah Bank Syariah XYZ

Gambar 4.1 Pergerakan Suku Bunga SBI dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
(Tahun 2006-2009)

Sumber: Olah Data Penulis

Gambar 4.2 Pergerakan Volume Deposito Mudharabah (Tahun 2006-2009)
Sumber: Olah Data Penulis

Suku bunga SBI menunjukkan penurunan yang cenderung stabil di tahun 2006 
hingga 2009 meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan di pertengahan hingga 
akhir tahun 2008 sedangkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah memiliki pola 
bervariasi tiap bulannya. Namun, apabila ditarik garis lurus maka kedua variabel terlihat 
mengalami tren yang menurun. Dalam jangka waktu empat tahun, suku bunga SBI telah 
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mengalami penurunan yang signfikan dari kisaran 12% di awal tahun 2006 menjadi 
kisaran 6% di akhir tahun 2009 secara bertahap. Tingkat bagi hasil deposito mudharabah
memiliki pola yang lebih bervariasi berkisar antara 6%-9% pada tahun 2006 hingga 
2009. Suku bunga SBI dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang cenderung 
menurun, tidak mempengaruhi volume deposito mudharabah karena volume deposito 
mudharabah terus mengalami peningkatan tiap bulannya dari tahun 2006 hingga 2009. 
Volume deposito mudharabah berhasil meningkat dari kisaran Rp 1.500 milyar menjadi 
kisaran Rp 4.500 milyar. Hal ini menandakan bahwa jumlah nasabah Bank Syariah XYZ 
juga meningkat tiap tahunnya.
4.4 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik akan dilakukan pada tiap persamaan struktural yang telah 
dibakukan, yaitu sebagai berikut:
a) Uji Asumsi Klasik untuk Persamaan Struktural 1 ( ZY1 = PY1ZX + ℮1)

1. Pengujian Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Namun untuk persamaan 
struktural 1 ini, tidak akan dilakukan uji multikolonieritas karena hanya terdapat 
satu variabel bebas yaitu suku bunga SBI.

2. Pengujian Autokorelasi
Tabel 4.2 Uji Autokorelasi untuk Persamaan Struktural 1

Dependent Variable: EQUIVRATE
Method: Least Squares
Date: 06/16/10   Time: 22:53
Sample: 2006M01 2009M12
Included observations: 48

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.039366 0.005543 7.101730 0.0000
SBIRATE 0.374586 0.058683 6.383236 0.0000

R-squared 0.469714     Mean dependent var 0.074017
Adjusted R-squared 0.458186     S.D. dependent var 0.010560
S.E. of regression 0.007773     Akaike info criterion -6.835511
Sum squared resid 0.002779     Schwarz criterion -6.757544
Log likelihood 166.0523     F-statistic 40.74570
Durbin-Watson stat 0.939864     Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Olah Data Penulis
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi 
linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan penggangu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Pengujian ini 
dilakukan dengan menggunakan model Durbin-Watson. Hasil dari Eviews 5 
menunjukkan nilai DW (d) sebesar 0,939. Berdasarkan Tabel Durbin-Watson (k = 
1 dan N = 48) akan diperoleh nilai dl = 1,4928 dan du = 1,5776. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif dalam persamaan regresi 
linier ini (0 < d <dl). 
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3. Pengujian Heteroskedastisitas
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas untuk Persamaan Struktural 1

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 4.119752     Probability 0.022752
Obs*R-squared 7.428622     Probability 0.024372

Sumber: Olah Data Penulis
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Pengujian ini dilakukan dengan uji White. Berdasarkan hasil dari Eviews 5, 
diperoleh nilai Probability Obs*R-squared 0,024. Maka dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi ini mengandung unsur heteroskedastisitas (Probabality Obs*R-
squared < 0.05).

4. Pengujian Normalitas
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Gambar 4.3 Uji Normalitas untuk Persamaan Struktural 1
Sumber: Olah Data Penulis

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini dilakukan 
dengan uji Jarque-Bera. Berdasarkan hasil Eviews 5, diperoleh nilai Probability
Jarque-Bera 0,278. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ini 
terdistribusi normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

b) Uji Asumsi Klasik untuk Persamaan Struktural 2 (ZlnY2 = PY2ZX + PY2ZY1 + ℮2)
1. Pengujian Multikolinieritas

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas untuk Persamaan Struktural 2
Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 SBIrate .530 1.886

EQUIVrate .530 1.886

a. Dependent Variable: VOLUMEdep

Sumber: Olah Data Penulis

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan hasil dari SPSS 17, 
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diperoleh nilai VIF suku bunga SBI = 1.886 dan VIF tingkat bagi hasil = 1.886. 
Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas karena VIF suku 
bunga SBI dan tingkat bagi hasil kurang dari 10.

2. Pengujian Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi 
linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan penggangu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Pengujian ini 
dilakukan dengan menggunakan model Durbin-Watson. Hasil dari EViews 5 
menunjukkan nilai DW (d) sebesar 0,187. Berdasarkan Tabel Durbin-Watson (k = 
2 dan N = 48) akan diperoleh nilai dl = 1.4500 dan du = 1.6231. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif dalam model regresi linier 
ini (0 < d <dl). 

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi untuk Persamaan Struktural 2
Dependent Variable: VOLUME
Method: Least Squares
Date: 06/30/10   Time: 08:53
Sample: 2006M01 2009M12
Included observations: 48

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 30.34965 0.331772 91.47744 0.0000
SBIRATE -8.122090 3.331215 -2.438177 0.0188

EQUIVRATE -17.71109 6.094914 -2.905881 0.0057

R-squared 0.502477     Mean dependent var 28.28740
Adjusted R-squared 0.480364     S.D. dependent var 0.445752
S.E. of regression 0.321324     Akaike info criterion 0.627728
Sum squared resid 4.646210     Schwarz criterion 0.744678
Log likelihood -12.06547     F-statistic 22.72400
Durbin-Watson stat 0.187068     Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Olah Data Penulis
3. Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas untuk Persamaan Struktural 2
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 5.461955     Probability 0.000584
Obs*R-squared 18.91319     Probability 0.001995

Sumber: Olah Data Penulis
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Pengujian ini dilakukan dengan uji White. Berdasarkan hasil dari EViews 5, 
diperoleh nilai Probability Obs*R-squared 0.001995. Maka dapat disimpulkan 
bahwa persamaan regresi ini mengandung unsur heteroskedastisitas (Probabality
Obs*R-squared < 0.05).
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4. Pengujian Normalitas
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Gambar 4.4 Uji Normalitas untuk Persamaan Struktural 2
Sumber: Olah Data Penulis

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini dilakukan 
dengan uji Jarque-Bera. Berdasarkan hasil EViews 5, diperoleh nilai Probability
Jarque-Bera 0,289. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ini 
terdistribusi normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan uji BLUE yang telah dilakukan pada persamaan struktural 1 (satu) 
dan 2 (dua), penulis menemukan adanya unsur autokorelasi dan heteroskedastisitas pada 
model penelitian. Namun demikian, kondisi ini tidak terlalu berpengaruh pada penelitian 
karena analisis jalur tidak seperti analisis regresi yang digunakan untuk memprediksi 
sesuatu, tetapi hanya untuk mengetahui pengaruh langsung variabel eksogen terhadap 
variabel endogen berdasarkan jalur mana yang paling tepat dan singkat. Alasan mengapa 
penulis tetap melakukan uji asumsi klasik karena penulis ingin menunjukkan bahwa 
model ini tidak sesuai untuk memprediksi apabila analisis regresi yang digunakan 
sebagai metode penelitiannya.
4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk masing-masing persamaan struktural di 
bawah ini.

1. Persamaan yang belum dibakukan:
Y1 = n + 1X + ℮1

Apabila sudah dibakukan, maka:
ZY1 = PY1ZX + ℮1

2. Persamaan yang belum dibakukan:
lnY2 = n + 1X + 2Y1 + ℮2  
Apabila sudah dibakukan, maka:
ZlnY2 = PY2ZX + PY2ZY1 + ℮2  
Untuk kepentingan analisis jalur, analisis akan dilakukan pada persamaan yang

sudah dibakukan yaitu persamaan yang tidak memiliki konstanta dan menggunakan 
koefisien yang terstandardisasi (standardized coefficient). Berikut adalah pengujian 
hipotesis untuk variabel-variabel yang terdapat dalam persamaan struktural 1 (satu) dan 2 
(dua) baik secara parsial maupun simultan.
4.5.1 Pengujian Hipotesis untuk Persamaan Struktural 1
4.5.1.1 Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah (Pengujian Hipotesis 1)
Berikut adalah hasil regresi dengan menggunakan SPSS 17:
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Tabel 4.7 Hasil Regresi untuk Persamaan Struktural 1
R2 Uji T Standardized 

CoefficientT-hitung Signifikansi
  0,470       6,383 0,000             0,685 

Sumber: Olah Data Penulis
Besarnya angka R-square (r2) adalah 0,470. Dengan demikian, koefisien 

determinasinya adalah 47% (0,470 x 100%). Maksud dari angka ini adalah variabel suku 
bunga SBI dapat menjelaskan variasi variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah
sebesar 47% sedangkan sisanya sebesar 53% dijelaskan oleh variabel lain.

Berdasarkan hasil regresi di atas, diperoleh t-hitung 6,383 > t-tabel 2,013 dengan 
signifikansi 0,000, maka H0 ditolak dan menerima Ha. Hal ini dapat diinterpretasikan 
bahwa suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah. 

Hasil uji hipotesis konsisten dengan penelitian yang dilakukan Banowo dan 
Hermana (2005) bahwa suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Artinya, jika suku bunga SBI mengalami 
kenaikan (penurunan), maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah pun akan 
mengalami kenaikan (penurunan). 
4.5.2 Pengujian Hipotesis untuk Persamaan Struktural 2
4.5.2.1 Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Volume Deposito Mudharabah

(Pengujian Hipotesis 2)
Dengan menggunakan SPSS 17, hasil regresi berikut akan digunakan untuk uji 

hipotesis 2 (dua) dan 3 (tiga).
Tabel 4.8 Hasil Regresi untuk Persamaan Struktural 2

Variabel R2 Uji T Uji F Standardized 
CoefficientT-

hitung
Signifikansi F-

hitung
Signifikansi

Suku Bunga 
SBI

0,502 -2,438 0,019 22,724 0,000 -0,352

Tingkat Bagi 
Hasil Deposito 
Mudharabah

-2,906 0,006 -0,420

Sumber: Olah Data Penulis
Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh -t-hitung -2,438 < -t-tabel -2,013 dengan 

signifikansi 0,019, maka H0 ditolak dan menerima Ha. Hal ini dapat diinterpretasikan 
bahwa suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap volume deposito mudharabah. 

Hasil uji hipotesis konsisten dengan Cahyono (2009) dan Pariyo (2004) bahwa 
suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume deposito 
mudharabah. Artinya, jika suku bunga SBI mengalami kenaikan (penurunan), maka 
volume deposito mudharabah akan mengalami penurunan (kenaikan). 
4.5.2.2 Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Volume Deposito Mudharabah melalui 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Pengujian Hipotesis 3)
Berdasarkan tabel 4.8, besarnya angka R-square (r2) adalah 0,502. Dengan 

demikian koefisien determinasinya adalah 50,2% (0,502 x 100%). Maksud dari angka ini 
adalah variabel suku bunga SBI dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah dapat 
menjelaskan variasi variabel volume deposito mudharabah sebesar 50,2%, sedangkan 
sisanya sebesar 49,8% dijelaskan oleh varibel lain.
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Uji T menunjukkan t-hitung -2,906 ≤ t-tabel -2,012 dengan signifikansi 0,006, 
maka H0 ditolak. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa suku bunga SBI berpengaruh 
signifikan terhadap volume deposito mudharabah melalui tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah.

Uji F menunjukkan f-hitung 22,724 > f-tabel 3,204 dengan signifikansi 0,000. 
Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa suku bunga SBI dan tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volume deposito 
mudharabah.
4.6 Analisis Korelasi

Tabel 4.9 Korelasi Suku Bunga SBI dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Correlations

SBIrate EQUIVrate

Pearson 
Correlation Sig. (2-tailed) N

Pearson 
Correlation Sig. (2-tailed) N

SBIrate 1 48 .685** .000 48

EQUIVrate .685** .000 48 1 48

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Olah Data Penulis
Berdasarkan hasil olah SPSS diperoleh angka korelasi antara variabel suku bunga 

SBI (SBIrate) dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah (EQUIVrate) sebesar 0,685. 
Korelasi sebesar 0,685 mempunyai maksud hubungan antara variabel suku bunga SBI 
dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah kuat dan searah (karena hasilnya positif). 
Searah artinya jika suku bunga SBI tinggi maka tingkat bagi hasil juga tinggi. Korelasi 
dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,00 < 0,05.
4.7 Analisis Jalur

Analisis jalur berguna untuk mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak 
langsung, dan pengaruh total dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Pengaruh ini 
dapat diketahui berdasarkan jalur-jalur panah yang ada pada diagram atau melalui hasil 
perhitungan berdasarkan persamaan yang menghubungkan koefisien korelasi dan 
koefisien jalur. Kemudian, dengan standardized coefficient yang didapatkan dari hasil 
regresi di atas, peneliti dapat menghitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, 
dan pengaruh total.
1. Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE)

a. Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah.
X               Y1 = 0,685

Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah merupakan penjelasan dari persamaan struktural 1. Berdasarkan uji 
hipotesis yang telah dilakukan untuk persamaan struktural 1, variabel eksogen 
(suku bunga SBI) berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen (tingkat bagi 
hasil deposito mudharabah). Dengan demikian, koefisien jalur ini dapat 
digunakan untuk melihat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. 

Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah adalah sebesar 0,685 atau 68,5%. Artinya, tinggi rendahnya tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah dipengaruhi suku bunga SBI sebesar 68,5% dan 
sisanya sebesar 31,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 
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Pengaruh suku bunga SBI sebesar 68,5% terhadap tingkat bagi hasil 
deposito mudharabah disebabkan karena persaingan yang cukup ketat dewasa ini 
di antara bank syariah juga bank konvensional dalam menghimpun dana pihak 
ketiga. Seperti halnya pada bank konvensional yang akan menaikkan 
(menurunkan) suku bunganya baik pendanaan maupun pembiayaan apabila suku 
bunga SBI dinaikkan (diturunkan). Suku bunga SBI dijadikan benchmark bagi 
Bank Syariah XYZ untuk menentukan tingkat bagi hasilnya namun bukan suatu 
keharusan bagi Bank Syariah XYZ untuk mengikuti tiap perubahan suku bunga 
SBI karena bank syariah juga harus melihat kondisi sektor riil. Apabila kondisi 
sektor riil sedang bergairah maka pendapatan dari pembiayaan pun akan 
meningkat, berlaku pula sebaliknya. Bank syariah tidak dapat memaksakan diri 
untuk menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari kemampuannya 
memperoleh pendapatan sehingga dapat terhindar dari negative spread antara 
pendapatan bagi hasil dengan distribusi bagi hasil.

Keadaan seperti ini seharusnya tidak terjadi, maksudnya Bank Syariah 
XYZ tidak menjadikan suku bunga SBI sebagai benchmark tingkat bagi hasil 
karena tidak akan ada bedanya antara bank syariah dan bank konvensional. 
Namun karena lingkungan perbankan Indonesia yang sudah terlanjur 
konvensional dan persaingan yang ketat antar bank sehingga agak sulit bagi Bank 
Syariah XYZ untuk menghindari suku bunga. 

b. Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap volume deposito mudharabah.
X               Y2 = -0,352

Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap volume deposito 
mudharabah merupakan penjelasan dari persamaan struktural 2. Berdasarkan uji 
hipotesis yang telah dilakukan untuk persamaan struktural 2, variabel eksogen 
(suku bunga SBI) berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen (volume 
deposito mudharabah). Dengan demikian, koefisien jalur ini dapat digunakan 
untuk melihat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. 

Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap volume deposito 
mudharabah adalah sebesar -0,352 atau -35,2%. Artinya, tinggi rendahnya 
volume deposito mudharabah dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga SBI 
sebesar 35,2% dan sisanya sebesar 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
model.

Hubungan negatif ini disebabkan karena SBI merupakan tolak ukur 
penentuan return atau keuntungan bagi bank konvensional, artinya jika suku 
bunga SBI mengalami kenaikan maka dana pihak ketiga dari masyarakat akan 
tersalur kepada bank konvensional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
yang lebih besar dibandingkan dengan bank syariah dengan asumsi bahwa 
nasabah tidak berinvenstasi pada lembaga keuangan selain bank. Dengan kata 
lain, nasabah tersebut tergolong dalam nasabah rasional.

c. Pengaruh variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap volume 
deposito mudharabah.
Y1              Y2 = -0,420

Pengaruh variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap 
volume deposito mudharabah merupakan penjelasan dari persamaan struktural 2. 
Berdasarkan hasil regresi untuk persamaan struktural 2 (tabel 4.8), variabel 
eksogen (tingkat bagi hasil deposito mudharabah) berpengaruh signifikan 
terhadap variabel endogen (volume deposito mudharabah). Dengan demikian, 
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koefisien jalur ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel eksogen 
terhadap variabel endogen. 

Pengaruh variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap 
volume deposito mudharabah adalah sebesar -0,420 atau -42%. Artinya, tinggi
rendahnya volume deposito mudharabah dipengaruhi secara negatif oleh tingkat 
bagi hasil deposito mudharabah sebesar 42% dan sisanya sebesar 58% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pengaruh negatif ini bisa terjadi dikarenakan keyakinan nasabahnya 
terhadap Bank Syariah XYZ sebagai bank syariah pertama di Indonesia akan 
menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai syariah, dalam hal ini nasabah yang 
dimaksud adalah nasabah loyalis. Nasabah loyalis berbeda dengan nasabah 
rasional karena mereka memiliki motif lain yaitu motif untuk menjalankan 
syariah Islam dalam bermuamalah dengan menghindari riba (suku bunga), 
meskipun tidak mengesampingkan masalah keuntungan. Motto “Pertama Murni 
Syariah” yang diusung bank ini, memberikan keyakinan tersendiri pada nasabah 
loyalis bahwa Bank Syariah XYZ berbeda dengan bank syariah lainnya yang 
berasal dari pecahan bank konvensional. Dengan kata lain, nasabah loyalis ini 
tidak terlalu memperhitungkan kenaikan (penurunan) tingkat bagi hasil.

Pernyataan ini bertentangan dengan interpretasi mengenai suku bunga 
SBI, meskipun sama-sama memiliki pengaruh negatif. Hal ini menandakan 
bahwa tidak semua nasabah Bank Syariah XYZ adalah nasabah loyalis atau 
nasabah yang menabung karena motif agama, namun juga terdapat nasabah 
rasional yang memiliki profit motive. 

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah dan suku bunga SBI sama-sama berpengaruh negatif terhadap 
volume deposito mudharabah namun keduanya memiliki makna yang berbeda. 
Tingkat bagi hasil yang turun menyebabkan peningkatan volume deposito 
mudharabah. Hal ini dikarenakan nasabah loyalis tidak mempermasalahkan naik 
atau turunnya tingkat bagi hasil. Nasabah rasional juga tidak memindahkan 
depositonya karena suku bunga konvensional yang turun akibat dari penurunan 
suku bunga SBI, biasanya lebih rendah dari tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah. Penurunan suku bunga SBI yang diikuti dengan turunnya suku 
bunga bank konvensional akan berdampak pada sektor riil. Sektor riil menjadi 
lebih kondusif dan lebih bergairah sehingga pendapatan bank syariah yang 
berasal dari bagi hasil debiturnya akan meningkat. Oleh karena itu, bank syariah 
dapat memberikan tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang kompetitif atau 
bahkan lebih tinggi dari suku bunga bank konvensional kepada nasabah deposito.

Ketika tingkat bagi hasil meningkat, di waktu yang sama suku bunga SBI 
juga meningkat namun masih lebih tinggi dari tingkat bagi hasil. Peningkatan 
suku bunga SBI akan menyebabkan peningkatan pada suku bunga bank 
konvensional. Dampaknya, nasabah rasional yang sebelumnya mendepositokan 
dananya di Bank Syariah XYZ akan memindahkan dananya ke bank 
konvensional, namun tidak dengan nasabah loyalis. Kondisi ini menyebabkan 
volume deposito mudharabah menurun. Perilaku nasabah loyalis dan rasional 
dalam berinvestasi didasarkan pada asumsi bahwa nasabah tidak berinvestasi 
pada lembaga keuangan selain bank.

2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect atau IE)
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a. Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap volume deposito mudharabah
melalui tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
X              Y1                Y2 = (0,685 x -0,420) = -0,288

Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap volume deposito 
mudharabah apabila melalui variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah
adalah sebesar -0,288 atau -28,85%. Artinya, tinggi rendahnya volume deposito 
mudharabah dipengaruhi sebesar -28,8% oleh variabel suku bunga SBI apabila 
harus melewati variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah terlebih dahulu. 
Besarnya pengaruh tidak langsung ini tidak sebesar pengaruh langsung variabel 
suku bunga SBI dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap volume 
deposito mudharabah secara parsial atau tanpa perantara. Jadi, dapat dikatakan 
bahwa apabila variabel-variabel itu dikaitkan secara langsung maka dampak yang 
ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan adanya perantara.  

3. Pengaruh Total (Total Effect)
a. Pengaruh variabel suku bunga SBI terhadap volume deposito mudharabah

melalui tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
X               Y1                Y2 = (0,685 – 0,420) = 0,265

Pengaruh total variabel suku bunga SBI terhadap volume deposito 
mudharabah melalui tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah sebesar 
0,265 atau 26,5%. Pengaruh total yang dimaksud adalah penjumlahan antara 
pengaruh langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, pengaruh total 
menggambarkan efek gabungan yang ditimbulkan dari pengaruh langsung dan 
tidak langsung.
Setelah dilakukan analisis korelasi antara variabel suku bunga SBI dengan tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah serta pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung 
unruk variabel suku bunga SBI, tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dan volume 
deposito mudharabah, maka dapat digambarkan diagram jalurnya seperti di bawah ini.

Gambar 4.5 Diagram Jalur
Sumber: Olah Data Penulis

Berdasarkan gambar 4.5, berikut adalah persamaan strukturalnya.
1. Suku Bunga SBI (X) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Y1).

Apabila persamaan belum dibakukan maka akan berbentuk seperti Y1 = n + 1X + 
℮1 atau Y1 = 0,039 + 0,375X + ℮1 (lihat Tabel 4.14). Namun, jika persamaan sudah 
dibakukan maka pengaruh sebab-akibat antara variabel suku bunga SBI terhadap 

℮  1 ℮  2        

X Y1 Y2

PY1X

0,685

PY2Y1

-0,420

PY2X
-0,352

rXY1 0,685
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variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah dapat digambarkan seperti ZY1 = 
PY1ZX + ℮1 atau ZY1 = 0,685ZX + ℮1.

2. Suku Bunga SBI (X) dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Y1) terhadap 
Volume Deposito Mudharabah (lnY2).
Apabila persamaan belum dibakukan maka akan berbentuk seperti lnY2 = n + 1X + 
2Y1 + ℮2 atau lnY2 = 30,350 – 8,122X – 17,711Y1 + ℮2 (lihat Tabel 4.17). Namun, 
jika persamaan sudah dibakukan maka pengaruh sebab-akibat antara variabel suku 
bunga SBI dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap volume deposito 
mudharabah dapat digambarkan seperti ZlnY2 = PY2ZX + PY2ZY1 + ℮2 atau ZlnY2 = -
0,352ZX - 0,420ZY1 + ℮2.  

4.8 Implikasi Manajerial
Hasil statistik pada penelitian ini menunjukkan suku bunga SBI berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank 
Syariah XYZ. Besar kecilnya suku bunga SBI mempengaruhi penetapan tingkat bagi 
hasil deposito mudharabah yang diberikan Bank Syariah XYZ kepada nasabah. Hal ini 
menggambarkan bahwa manajemen Bank Syariah XYZ mempertimbangkan suku bunga 
SBI dalam menentukan kebijakan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Penyebab 
penentuan kebijakan ini adalah perbankan konvensional sebagai kelompok mayoritas 
dalam perbankan nasional menggunakan suku bunga SBI untuk menentukan suku bunga 
tabungan dan depositonya. Oleh sebab itu, Bank Syariah XYZ mempertimbangkan suku 
bunga SBI dalam menentukan tingkat bagi hasil deposito mudharabah agar dapat 
bersaing dengan bank konvensional dan sesama bank syariah dalam menghimpun dana 
pihak ketiga (DPK). Namun demikian, Bank Syariah XYZ sebaiknya juga 
mempertimbangkan faktor-faktor selain suku bunga SBI seperti pertumbuhan sektor riil 
dan kondisi ekonomi makro. 

Suku bunga SBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap volume 
deposito mudharabah pada Bank Syariah XYZ. Hubungan negatif ini disebabkan karena 
suku bunga SBI merupakan benchmark bagi bank konvenisonal dalam menentukan suku 
bunga deposito. Jika suku bunga SBI meningkat maka volume deposito akan tersalurkan 
ke bank konvensional dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari 
yang dapat ditawarkan Bank Syariah XYZ. Nasabah yang memiliki karakter profit 
oriented seperti ini tergolong dalam nasabah rasional. Selain itu, suku bunga SBI 
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap volume deposito mudharabah melalui 
tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini dikarenakan nasabah tidak 
mempermasalahkan naik atau turunnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah sehingga 
mereka akan tetap mendepositokan dananya di Bank Syariah XYZ meskipun tingkat bagi 
hasil deposito mudharabah menurun. Dengan kata lain, nasabah tersebut tergolong 
dalam nasabah loyalis. Oleh karena itu, manajemen Bank Syariah XYZ sebaiknya perlu 
mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga SBI dan tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah dalam menghimpun deposito mudharabah. Manajemen Bank Syariah XYZ 
dapat memberikan tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang kompetitif agar dapat 
menarik nasabah rasional dan mempertahankan nasabah loyalis.  

Berdasarkan analisis laporan keuangan, laba bersih Bank Syariah XYZ pada 
tahun 2009 mengalami penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan 
tahun 2006 hingga 2008. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba operasional akibat 
pendapatan bagi hasil tidak dapat mengimbangi beban dana yang berasal dari dana pihak 
ketiga (DPK). Pendapatan bagi hasil diperoleh dari penyaluran pembiayaan Bank 
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Syariah XYZ kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bank Syariah XYZ sebaiknya 
melakukan fungsi intermediasinya lebih baik lagi dengan terus menghimpun dana pihak 
ketiga dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan secara 
proporsional sehingga laba bersih Bank Syariah XYZ dapat terus terjaga bahkan 
meningkat untuk masa yang akan datang.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat 
disimpulkan:

1. Pengujian hipotesis menunjukkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

2. Pengujian hipotesis menujukkan suku bunga SBI berpengaruh signifikan 
terhadap volume deposito mudharabah. 

3. Pengujian hipotesis menunjukkan suku bunga SBI berpengaruh signifikan 
terhadap volume deposito mudharabah melalui tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah. 

5.2 Saran
Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut:
1. Bank Syariah XYZ sebaiknya turut mempertimbangkan faktor-faktor di luar suku 

bunga SBI seperti pertumbuhan sektor riil dan kondisi ekonomi makro dalam 
menentukan tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

2. Bank Syariah XYZ sebaiknya memberikan tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah yang kompetitif untuk mempertahankan nasabah loyalis dan 
menarik nasabah rasional mendepositokan dananya.

3. Bank Syariah XYZ sebaiknya melakukan fungsi intermediasinya lebih baik lagi 
dengan terus menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut ke 
masyarakat dalam bentuk pembiayaan secara proporsional sehingga laba bersih 
Bank Syariah XYZ dapat terus terjaga bahkan meningkat untuk masa yang akan 
datang.

4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya tetap menggunakan variabel yang sama. 
Namun peneliti lain perlu untuk menambah jumlah bank syariah dengan periode 
berbeda sebagai perbandingan antara bank yang satu dengan yang lainnya 
sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam 
khususnya perbankan syariah dan sebagai bahan evaluasi praktik perbankan 
syariah khususnya di Indonesia. 
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