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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara inflasi, 

nilai tukar mata uang, jumlah uang beredar, produk domestik bruto (PDB), dan tingkat 

suku bunga terhadap profitabilitas bank syariah. Sesuai dengan permasalahan dan 

pengujian hipotesis maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik merupakan analisis yang 

mengacu pada perhitungan data penelitian berupa angka-angka yang dianalisis dengan 

bantuan komputer melalui program Eviews. Analisis ini digunakan untuk menguji 

hipotesis. Sedangkan analisis deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala-

gejala yang terjadi pada variabel-variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis 

statistik.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi, tingkat suku 

bunga, nilai tukar mata uang, jumlah uang beredar dan produk domestik bruto serta 

laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada kuartal I 

2004 sampai kuartal IV 2014. Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari kriteria tersebut maka diperoleh 

sebanyak 10 bank syariah yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Berikut ini akan disajikan ringkasan hasil analisis deskriptif dari variabel 

profitabilitas (ROA/Return on Assets, ROE/Return on Equity, NIM/Net Interest Margin 
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dan BOPO), inflasi, nilai tukar mata uang, produk domestik bruto (PDB), jumlah uang 

beredar, dan tingkat suku bunga. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 44 data 

dengan periode pengamatan selama 10 tahun yaitu 2004-2014. Deskriptif dari variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Sumber : Eviews 8 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.1 maka diketahui nilai minimum, maximum, rata-rata 

(mean), dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. Diketahui nilai terkecil 

(minimum) Return On Asset (ROA) sebesar 0,100000 artinya bahwa jumlah 

keuntungan terendah adalah sebesar 0,1% dari total aktiva bank syariah. Nilai terbesar 

(maximum) sebesar 3,260000 artinya bahwa jumlah keuntungan terbesar bank syariah 

sebesar 3,26% dari total aktiva bank syariah. Nilai rata-rata (mean) dari Return On 

 ROA ROE NIM BOPO INF NTMU Ln(PDB) Ln(JUB) TSB 

 Mean  1.851591  23.20159  6.510000  84.93364  0.569318  1.072955  13.21568  13.08864  7.790227 

 Median  1.770000  21.96000  6.415000  84.53000  0.465000  1.065000  13.20500  13.09500  7.435000 

 Maximum  3.260000  42.32000  13.87000  98.32000  2.460000  12.84000  13.52000  13.76000  12.75000 

 Minimum  0.100000  1.560000  3.360000  75.76000 -0.350000 -8.290000  12.91000  12.25000  5.750000 

 Std. Dev.  0.805660  9.829698  2.075830  5.224624  0.613417  4.318603  0.183612  0.464030  1.815847 

 Skewness -0.347574  0.071124  0.941840  0.835324  1.381990  0.328577  0.017248 -0.165270  1.359018 

 Kurtosis  2.451613  2.934741  4.756917  3.480884  5.318244  3.834655  1.777204  1.819347  4.429912 

          

 Jarque-

Bera  1.437256  0.044904  12.16418  5.540911  23.85870  2.068918  2.743436  2.755865  17.29268 

 Probability  0.487421  0.977798  0.002283  0.062633  0.000007  0.355419  0.253671  0.252099  0.000176 

          

 Sum  81.47000  1020.870  286.4400  3737.080  25.05000  47.21000  581.4900  575.9000  342.7700 

 Sum Sq. 

Dev.  27.91079  4154.788  185.2900  1173.758  16.18008  801.9641  1.449680  9.258918  141.7839 

          

 Obser.  44  44  44  44  44  44  44  44  44 
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Assets (ROA) sebesar 1,851591 artinya bahwa selama periode penelitian rata-rata bank 

syariah memiliki keuntungan sebesar 1,85% dari total aktiva. Hal ini menunjukkan 

besarnya tingkat efektifitas bank syariah untuk menghasilkan keuntungan dalam 

mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset, maka semakin tinggi 

Return On Assets (ROA) menunjukkan semakin tingginya keuntungan yang dihasilkan 

oleh perbankan syariah. Besarnya standar deviasi sebesar 0,805660 yang lebih kecil 

dari nilai rata-ratanya, hal ini menggambarkan kecilnya penyimpangan kemampuan 

bank syariah dalam menghasilkan keuntungan dari rata-rata Return On Assets (ROA) 

yang dihasilkan.  

Diketahui nilai terkecil (minimum) Return On Equity (ROE) sebesar 1,56 

artinya bahwa jumlah laba setelah pajak terendah adalah sebesar 1,56% dari total aktiva 

bank syariah. Nilai terbesar (maximum) sebesar 42,32 artinya bahwa jumlah laba 

setelah pajak terbesar bank syariah sebesar 42,32% dari total aktiva bank syariah. Nilai 

rata-rata (mean) dari Return On Equity (ROE) sebesar 23,20159 artinya bahwa selama 

periode penelitian rata-rata bank syariah memiliki keuntungan sebesar 23,20% dari 

total aktiva. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Return On Equity (ROE) maka 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Hal ini dapat dilihat dari standar deviasi 

sebesar 9,83% yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya.  

Diketahui nilai terkecil (minimum) Net Interest Margin (NIM) sebesar 3,36 

artinya bahwa jumlah pendapatan bunga bersih terendah adalah sebesar 3,36% dari 

total aktiva bank syariah. Nilai terbesar (maximum) sebesar 13,87 artinya bahwa jumlah 
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pendapatan bunga bersih terbesar bank syariah sebesar 13,87% dari total aktiva bank 

syariah. Nilai rata-rata (mean) dari Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,51 artinya 

bahwa selama periode penelitian rata-rata bank syariah memiliki keuntungan sebesar 

6,51% dari total aktiva. Hal ini menunjukkan semakin besar Net Interest Margin (NIM) 

maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Dapat dilihat dari standar deviasi sebesar 2,075830 yang 

lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini menggambarkan bahwa kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.  

Diketahui nilai terkecil (minimum) BOPO sebesar 75,76 artinya bahwa tingkat 

efisiensi terendah adalah sebesar 75,76% dari rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Nilai terbesar (maximum) sebesar 98,32 artinya bahwa tingkat 

efisiensi terbesar adalah sebesar 98,32% dari rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Nilai rata-rata (mean) dari BOPO sebesar 84,93364 artinya 

bahwa selama periode penelitian rata-rata bank syariah memiliki tingkat efesiensi 

sebesar 84,93% dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat efesiensi perbankan syariah masih kurang, karena biaya 

operasional yang dikeluarkan perbankan syariah belum efesien. Dengan tingkat standar 

deviasi sebesar 5,224624 maka kemungkinan kecil terjadi penyimpangan pada 

perbankan syariah dalam mengelola biaya operasional. 

Variabel inflasi menunjukkan nilai minimum, maximum, rata-rata (mean), dan 

standar deviasi untuk masing-masing variabel. Diketahui nilai terkecil (minimum) 

inflasi sebesar -0,35%. Nilai terbesar (maximum) sebesar 2,46%. Nilai rata-rata (mean) 
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dari inflasi sebesar 0,569318 artinya dari 10 perbankan syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia selama periode penelitian, menunjukkan bahwa rata-rata inflasi yang 

mempengaruhi perbankan syariah adalah sebesar 0,569318. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,613417 artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel 

inflasi adalah sebesar 0,613417 dari 44 data yang ada. 

Untuk variabel nilai tukar mata uang selama penelitian memiliki nilai terkecil 

(minimum) sebesar -8,29, nilai terbesar (maximum) sebesar 12,84 dan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 1,072955. Sedangkan standar deviasi sebesar 4,318603 artinya selama 

periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel nilai tukar mata uang adalah 

sebesar 4,318603 dari 44 data yang ada. 

Untuk variabel produk domestik bruto (PDB) selama penelitian memiliki nilai 

terkecil (minimum) sebesar 12,91, nilai terbesar (maximum) sebesar 13,52 dan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 13,21. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,183612 artinya 

selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel produk domestik bruto 

(PDB) sebesar 0,183612 dari 44 data yang ada. 

Untuk variabel jumlah uang beredar selama penelitian memiliki nilai terkecil 

(minimum) sebesar 12,25, nilai terbesar (maximum) 13,76 dan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 13,08864. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,464030 artinya selama periode 

penelitian, ukuran penyebaran dari variabel jumlah uang beredar sebesar 0,464030 dari 

44 data yang ada. 

Untuk variabel tingkat suku bunga selama penelitian memiliki nilai terkecil 

(minimum) sebesar 5,75, nilai terbesar (maximum) sebesar 12,75 dan nilai rata-rata 
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(mean) sebesar 7,790227. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,815847 artinya selama 

periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel tingkat suku bunga sebesar 

1,815847 dari 44 data yang ada. 

4.2 Hasil Uji Hipotesis 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hasil penelitian yang valid 

dan tidak bias. Uji asumsi klasik ini meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. 

1) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

bebas yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model. Uji 

multikolinaeritas dilakukan dengan melihat correlation pada covariance 

analysis antara variabel bebas. Jika correlation > ɑ (0,8), maka terdapat 

multikolinearitas antara variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas disajikan 

pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 INF NTMU PDB JUB TSB 

INF 1.000000 0.110739 -0.046732 -0.020118 -0.036180 

NTMU 0.110739 1.000000 0.138308 0.145039 -0.063834 

PDB -0.046732 0.138308 1.000000 0.991804 -0.551895 

JUB -0.020118 0.145039 0.991804 1.000000 -0.561742 

TSB -0.036180 -0.063834 -0.551895 -0.561742 1.000000 

Sumber : Eviews 8 (data diolah) 
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Tabel diatas menunjukkan adanya variabel bebas yang memiliki nilai 

koefisien korelasi lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat gejala multikolinearitas. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan untuk menghilangkan gejala 

multikolinearitas dalam model regresi, yaitu dengan cara menghapus atau 

menghilangkan salah satu dari variabel bebas yang ada. Dalam model regresi ini 

variabel bebas yang akan dihilangkan adalah jumlah uang beredar (JUB) karena 

koefisien korelasinya berada pada 0.991804 > 0,8. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Apabila dalam suatu model regresi mengandung penyimpang korelasi error 

antar observasi, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah varians sampel 

tidak dapat menggambarkan varians populasinya.  

Pada pengujian model regresi terhadap Return on Asset (ROA) di 

beberapa Bank Syariah terdapat gejala auokorelasi di 6 Bank Syariah, yaitu 

Bank Muamalat Syariah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, 

Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Hal yang 

sama juga ditemukan pada pengujian model regresi terhadap Return on Equity 

(ROE) di 4 Bank Syariah. Lalu ditemukan juga pada pengujian model regresi 

terhadap Net Interest Margin dan BOPO yang masing-masing adalah 5 Bank 
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Syariah dan 7 Bank Syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan terdapat autokorelasi. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan perubahan standard 

error adalah dengan penyesuaian standard error White karena pada penyesuaian 

ini mengansumsikan bahwa error tidak ber-autokorelasi.  

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam fungsi 

linear terdapat gangguan (disturbance) yang dimana seluruh faktor gangguan 

tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi yang lain.  

Pada pengujian model regresi ada beberapa bank syariah yang 

mengalami error heteroskedastisitas diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, 

Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Jabar Banten. Ini terjadi 

karena Prob.Chi-Square pada masing-masing bank < 0,1. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa pada model persamaan regresi dari masing-masing bank 

syariah mengalami error heteroskeastisitas. Untuk memperbaiki distribusi error 

yang terdapat pada heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji HAC 

standard error & covariance. Hal ini dilakukan dengan merubah standard error 

agar inferensi yang dilakukan akan lebih valid. 

4.2.2 Uji Regresi Berganda 

Pada pengujian regresi berganda terdapat 10 Bank Syariah dengan 4 

pengukuran profitabilitas, maka dapat diperoleh total keseluruhan dalam pengujian 

ini adalah sebanyak 40 pengujian regresi berganda. Dari persamaan model regresi 
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tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan untuk masing-masing variabelnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Variabel inflasi secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bank syariah karena terdapat 36 pengujian yang tidak berpengaruh 

signifikan dari total 40 pengujian profitabilitas, sedangkan sisanya hanya 3 

pengujian yang sesuai dengan hipotesis dan 1 pengujian tidak sesuai hipotesis. 

2) Variabel nilai tukar mata uang secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas bank syariah karena terdapat 35 pengujian yang tidak 

berpengaruh signifikan dari total 40 pengujian profitabilitas, sedangkan sisanya 

hanya 2 yang sesuai hipotesis dan 3 tidak sesuai hipotesis.  

3) Variabel produk domestik bruto (PDB) secara keseluruhan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah, karena terdapat 9 pengujian 

yang sesuai hipotesis dan 10 pengujian yang tidak sesuai hipotesis dari total 40 

pengujian profitabilitas.  

4) Variabel tingkat suku bunga secara keseluruhan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas Bank Syariah karena terdapat 14 pengujian yang sesuai 

dengan hipotesis dan 5 pengujian yang tidak sesuai hipotesis dari 40 pengujian 

profitabilitas. 

Persamaan model regresi dari masing-masing variabelnya dapat dilihat pada 

tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3  

Rangkuman Hasil Uji t 

Nama 

Bank 
Prof. 

Koefisien 

INF 
Sign. 

Koefisien 

NTMU 
Sign. 

Koefisien 

PDB 
Sign. 

Koefisien 

TSB 
Sign. 

BSMI 

(1) 

ROA -0.115840 0 0.029710 0 -2.798036 1* 0.059725 0 

ROE -2.950871 0 0.404231 0 -4.643215 0 -0.565939 0 

NIM -0.024266 0 0.022388 0 -8.585202 1* 0.053016 0 

BOPO 1.008723 0 -0.247146 0 13.27297 1 -0.160412 0 

BSM 

(2) 

ROA -0.091850 0 -0.014337 0 -1.883174 1* -0.232566 1 

ROE -5.162114 0 -0.561547 0 35.45337 0 -5.220701 1 

NIM 0.258351 0 0.023410 0 -0.731555 0 -0.144395 0 

BOPO 1.985902 0 0.383844 0 6.718819 0 2.790960 1* 

BSBRI 

(3) 

ROA -0.150154 0 0.018981 0 -3.717133 1* -0.677642 1 

ROE -1.439207 0 0.810286 0 -42.49367 1* -5.615342 1 

NIM -0.882370 1 0.007803 0 -0.823390 0 -0.359371 0 

BOPO -5.016446 0 0.401220 0 24.38379 0 13.15495 1* 

BSBNI 

(4) 

ROA -1.370753 0 -0.095456 0 20.64883 1 -0.587419 0 

ROE -6.644982 0 -0.613684 0 143.2590 1 -2.502076 0 

NIM -0.185109 0 0.006126 0 18.90711 1 -1.376972 1 

BOPO 20.18304 0 1.265847 0 -354.0788 1* 10.80636 0 

BMSI 

(5) 

ROA -0.077874 0 0.043683 0 -3.821316 1* -0.395821 1 

ROE -3.574201 0 0.041427 0 -44.91842 0 -6.786726 1 

NIM -1.098833 1 -0.054769 0 2.375183 0 -1.217583 1 

BOPO -0.639757 0 -0.357023 1 28.36032 1 2.683165 1* 

BPS 

(6) 

ROA -0.398458 0 0.015295 0 30.65908 1 -2.120161 1 

ROE 0.037994 0 0.135854 0 72.16822 1 -3.999003 1 

NIM 0.370912 0 0.035460 0 0.436984 0 -1.339403 1 

BOPO 7.100589 0 -0.484860 0 -560.6278 1* 34.78860 1* 

BVS 

(7) 

ROA -0.627591 0 0.077717 0 -7.859526 0 -0.804218 0 

ROE -5.611953 1 0.419003 0 -19.15699 0 -5.878212 1 

NIM 0.026062 0 0.175682 0 -17.76456 1* 0.638096 0 

BOPO 13.96883 1* -0.590238 0 75.68670 1 5.289503 0 

BJBB 

(8) 

ROA -0.211967 0 0.015056 0 1.805409 0 -0.133463 0 

ROE -0.213684 0 0.128274 0 12.43567 0 -0.714904 0 

NIM -0.184913 0 -0.036712 0 -1.840630 0 -0.222426 0 

BOPO 2.498664 0 -0.394478 0 -30.22430 0 1.959773 0 

BSB 

(9) 

ROA 0.001747 0 0.022333 1* -0.666148 0 -0.160218 0 

ROE 0.036746 0 0.234403 1* -13.45740 0 -1.264493 0 

NIM -0.090473 0 0.046106 1* -1.768539 0 -0.210379 0 

BOPO 0.010899 0 -0.243311 1 -0.175662 0 2.182902 1* 
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Tabel 4.3 (lanjutan) 

Sumber: Eviews 8 (data diolah) 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank syariah 

Pada hasil hipotesis 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah karena nilai signifikasi 

tersebut lebih besar dari nilai alpha, yaitu 0,1. Maka dengan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa hipotesis 1 ditolak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 

penelitian Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Mengingat krisis 

ekonomi pada tahun 1997, dimana pada masa tersebut perbankan syariah tidak 

terkena dampak dari inflasi karena pembiayaan dalam perbankan syariah tidak 

Nama 

Bank 
Prof. 

Koefisien 

INF 
Sign. 

Koefisien 

NTMU 
Sign. 

Koefisien 

PDB 
Sign. 

Koefisien 

TSB 
Sign. 

BBCA 

(10) 

ROA 0.013345 0 0.010701 0 -0.875211 0 0.067521 0 

ROE -0.183320 0 0.016111 0 7.132148 1 0.269842 0 

NIM -0.505284 0 0.072493 0 -15.53949 1* -0.709989 1 

BOPO -0.534723 0 0.013261 0 -7.460470 0 -1.712269 1 

Total Signifikasi Sesuai 

Hipotesis 
3/40  2/40  9/40  14/40 

Total Signifikasi Tidak 

Sesuai Hipotesis 
1/40  3/40  10/40  5/40 

Total ROA 0/10  1/10  6/10  4/10 

Total ROE 1/10 

 

1/10 

 

4/10 

 

5/10 

Total NIM 2/10 1/10 4/10 4/10 

Total BOPO 1/10 2/10 5/10 6/10 
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bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman 

yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Alasan 

yang menjelaskan kondisi tersebut adalah walaupun inflasi yang tinggi 

mencerminkan kenaikan barang-barang yang mengakibatkan nilai peredaran uang 

dapat berkurang akibat dari harga yang meningkat, akan tetapi kondisi tersebut 

tidak mempengaruhi masyarakat dalam berinvestasi dan menyimpan dana di bank 

syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya inflasi tidak banyak 

mengurangi deposito maupun tabungan pada bank syariah.  

4.3.2 Pengaruh nilai tukar dollar pada rupiah terhadap profitabilitas bank syariah 

Penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh nilai tukar dollar pada 

rupiah terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil pengujian menunjukkan nilai thitung 

> 0,1. Hal ini berarti bahwa nilai tukar dollar pada rupiah tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maka dengan hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 ditolak. Hasil pengujian hipotesis 2 

menunjukkan bahwa nilai tukar dollar pada rupiah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap bank syariah. 

Hasil yang sama juga ditujukkan oleh hasil penelitian Rahmadani (2010) 

yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perofitabilitas perbankan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai tukar 

dollar pada rupiah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh 

karena itu, setiap ada kenaikan nilai tukar dollar atau terjadi apresiasi nilai tukar 
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tidak akan terjadi peningkatan profitabilitas bank syariah dan sebaliknya jika terjadi 

penurunan nilai tukar dollar atau depresiasi tidak akan menurunkan profitabilitas 

bank syariah. Alasan yang menjelaskan kondisi tersebut adalah pada bank syariah 

nilai tukar dollar pada rupiah tersebut tidak terapresiasi atau terdepresiasi. 

4.3.3 Pengaruh produk domestik bruto (PDB) terhadap profitabilitas bank syariah 

Penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh produk domestik bruto 

(PDB) terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil pengujian menunjukkan nilai 

thitung < 0,1. Hal ini berarti bahwa produk domestik bruto (PDB) memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas bank syariah. Maka dengan hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa 

produk domestik bruto (PDB) memiliki arah yang positif dan signifikan terhadap 

bank syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013) 

yang menyatakan bahwa produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas bank syariah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan PDB 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Berpengaruhnya PDB terhadap 

profitabilitas bank syariah menandakan adanya peningkatan dan penurunan 

pendapatan domestik bruto Indonesia, dan hal tersebut sangat mempengaruhi 

nasabah dalam menyimpan dananya di bank. Peningkatan PDB berpengaruh positif 

terhadap pendapatan konsumen karena dapat meningkatkan pola saving di 

perbankan. Dengan terjadinya peningkatan dari sisi saving ini maka akan 

mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Sukirno, 2003). Hal tersebut sesuai 



55 
 

dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa besarnya tabungan bukan 

dipengaruhi oleh tingkat bunga, namun dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat 

pendapatan konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa besarnya PDB 

dapat mempengaruhi profitabilitas yang dihasilkan oleh perbankan syariah.  

4.3.4 Pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank syariah 

Penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh jumlah uang beredar 

terhadap profitabilitas bank syariah. Hipotesis pengujian ke 4 tidak mendukung 

adanya hubungan jumlah uang beredar dengan profitabilitas bank syariah. Dalam 

pengujiannya, jumlah uang beredar dikeluarkan dari model regresi karena 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data pada tabel hasil uji 

multikolinearitas (tabel 4.2) dan pada tabel rangkuman hasil uji (t) (tabel 4.3) yang 

menghilangkan jumlah uang beredar dari model persamaan regresi. Dengan 

menghilangkan jumlah uang beredar diharapkan dapat menghilangkan korelasi 

yang tinggi pada variabel pasangannya yaitu produk domestik bruto (PDB). 

4.3.5 Pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas bank syariah 

Penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil pengujian menunjukkan nilai thitung < 0,1. 

Hal ini berarti bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

bank syariah. Maka dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis 5 

diterima. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

memiliki arah yang negatif dan signifikan terhadap Bank Syariah. 
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Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013) yang 

dilakukan pada bank syariah dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa suku 

bunga BI berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank syariah. Selain itu 

hasil penelitian diatas juga didukung oleh hasil penelitian Saputra (2015) yang 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut hasil yang didapat dari penelitian ini adalah secara 

keseluruhan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank 

syariah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan arah yang negatif, yang artinya 

apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikkan maka profitabilitas bank syariah 

akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena ketika suku bunga naik, maka 

akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang berakibat langsung terhadap 

penurunan sumber dana pihak ketiga pada bank syariah. Penurunan DPK ini 

sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvesional untuk 

mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK turun, maka 

profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan (Karim, 2006). 

Penurunan BI rate yang berlangsung selama periode pengamatan hingga 

mencapai tingkat terendah sebesar 5,75% menjadi keuntungan bagi bank syariah. 

Karena bank syariah menjadi lebih kompetitif dari sisi suku bunga dan dapat 

meningkatkan nisbah bagi hasil (profit-lose sharing) untuk nasabah, sehingga 

produk-produk perbankan syariah baik dana maupun pembiayaan akan semakin 

kompetitif dalam bersaing dengan bank konvesional. 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suku bunga BI 

maka profitabilitas bank syariah akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya jika 

suku bunga BI menurun maka profitabilitas bank syariah akan meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


