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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia 

Bank syariah merupakan suatu lembaga perekonomian umat yang 

bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki tugas pokok untuk 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan 

jasa perbankan kepada masyarakat umum berdasarkan syariat Islam 

yang berpedoman pada Al-qur’an, hadits, dan ijtihad para ulama. Pada 

hakikatnya bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi 

(intermediary institution), yakni sebagai perantara antara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan 

dana. Hal ini sejalan dengan dua dari tiga tugas pokok bank syariah, 

yakni menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut 

dalam bentuk pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan dana.
127

 

Pertumbuhan perbankan syariah dimulai pertama kali pada tahun 

1992 yang didasari oleh keluarnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tersebut, bank 

syariah di Indonesia mulai beroperasi pertama kali melalui Bank 
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Muamalat Indonesia pada tahun 1992 pula. Bank Muamalat Indonesia 

sebenarnya telah didirikan pada tahun 1991 oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

dukungan dari pemerintah Indonesia. Akan tetapi secara resmi baru 

beroperasi pada 1 Mei 1992, karena pada tahun didirikannya belum 

ada regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah. 

Perkembangan perbankan syariah selanjutnya terjadi pada tahun 

1998 yang ditandai dengan pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 

yang merupakan Undang-Undang baru untuk menggantikan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU 

No. 10 Tahun 1998 tersebut, keberadaan bank syariah di Indonesia 

semakin diakui oleh masyarakat luas dan disandingkan dengan bank 

konvensional. Sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 inilah 

yang kemudian melatarbelakangi penerapan dual banking system di 

Indonesia yakni sistem perbankan ganda antara bank konvensional 

dengan bank syariah. Sejak saat itu, kegiatan ekonomi syariah 

khususnya dibidang perbankan lambat laun mulai berkembang.
128

 

Dalam rangka mengembangkan sektor perbankan syariah lebih 

lanjut, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah yang mengatur terkait kelembagaan dan 

produk-produk perbankan syariah. Pasca diberlakukannya UU No. 21 

Tahun 2008 tersebut, dapat kita maknai bahwa pada saat itu perbankan 

                                                           
128

 Ibid., hal. 18 



70 

 

syariah semakin dilirik oleh pemerintah dan tentu saja memberi angin 

segar bagi sektor perbankan syariah untuk terus berkembang dan 

berinovasi di Indonesia. Melalui UU No. 21 Tahun 2008 ini pula 

kemudian dilakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) 

dari naungan bank konvensional. Pemisahan tersebut dimaksudkan 

agar bank syariah lebih terfokus dalam melaksanakan operasionalnya. 

Dengan adanya pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) 

dari bank konvensional tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kedepannya akan semakin banyak berdirinya bank syariah yang 

terpisah dari naungan bank konvensional. Atau dengan kata lain dapat 

dipahami bahwa akan banyak berdirinya Bank Umum Syariah sebagai 

badan hukum yang berdiri sendiri. Jika jumlah Bank Umum Syariah di 

Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun atau bertambah banyak, 

maka mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah mengalami 

perkembangan secara nyata, mengingat pada awal kemunculan Bank 

Umum Syariah di Indonesia pada tahun 1992 jumlah Bank Umum 

Syariah hanya ada satu, yakni Bank Muamalat Indonesia saja. 

2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Bank Umum Syariah sudah 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dapat dilihat pada 

kondisi riil di lapangan, bahwa pada 10 tahun terakhir Bank Umum 

Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup baik. 

Hal tersebut dapat ditinjau dari total aset dan DPK yang dihimpun oleh 
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Bank Umum Syariah. Dapat diamati bahwa total aset dan Dana Pihak 

DPK Bank Umum Syariah di Indonesia saling bersinergi dengan 

menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah terus berkembang setiap 

tahunnya. Data perkembangan total aset dan DPK Bank Umum 

Syariah 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Total Aset dan Total Dana Pihak Ketiga  

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2018 

(Dalam Miliar Rupiah) 

 

Tahun Total Aset Total Dana Pihak 

Ketiga (DPK) 

2010 97.519 76.036 

2011 145.467 115.415 

2012 195.018 147.512 

2013 196.988 150.795 

2014 204.961 170.723 

2015 213.423 174.895 

2016 254.184 206.407 

2017 288.027 238.393 

2018 316.691 239.318 

2019 333.790 276.466 

        Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2010-2018 (diolah)
129

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, sejak tahun 2010-2019 total aset dan 

DPK terus mengalami peningkatan. Dapat diketahui bahwa setiap 

peningkatan total aset Bank Umum Syariah selalu diiringi dengan 

peningkatan DPK yang dihimpun. Pada tahun 2010, total aset dan 

total DPK Bank Umum Syariah secara berturut-turut yakni sebesar 

97.529 miliar rupiah dan 76.036 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 

2011 mengalami peningkatan sebesar 47.948 miliar rupiah untuk total 
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aset dan sebesar 39.379 miliar rupiah untuk total DPK. Dan begitupun 

untuk tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2019 diketahui total 

aset dan total DPK Bank Umum Syariah di Indonesia secara berturut-

turut sebesar 333.790 dan 276.466 miliar rupiah. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif Variabel 

Berdasarkan data publikasi dari Ototitas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Badan Pusat Statistik (BPS), maka dapat diperoleh dan diketahui data-

data terkait variabel-variabel independen dan dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun data terkait variabel 

independen yang digunakan meliputi data pendapatan nasional 

Indonesia, tingkat bagi hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR). 

Sedangkan data terkait variabel dependen yang digunakan yakni data 

DPK Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya, nilai minimum, 

maksimum, median, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-

masing variabel penlitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 

 DPK Pendapatan 

Nasional 

Tingkat Bagi 

Hasil 

FDR 

Mean 217.479,4 841.861,1 4,655 82, 715 

Median 224.930 835.500 4,580 81,570 

Maximum 257.606 939.000 5,770 89,320 

Minimum 173.230 767.000 3,500 77,630 

Std. Dev. 27.403,53 52.084,63 0,437 3,828 

Observations 36 36 36 36 

Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka diperoleh hasil bahwa variabel 

pendapatan nasional (X1) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 

841.861,1. Nilai minimum variabel pendapatan nasional (X1) sebesar 

767.000 dan nilai maksimumnya sebesar 939.000. Nilai median 

variabel pendapatan nasional (X1) sebagaimana yang tertera pada tabel 

4.2 di atas sebesar 835.500. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar 

simpangan data pada pendapatan nasional (X1) dapat dilihat dari nilai 

standar deviasinya, yaitu sebesar 52.084,63. Berdasarkan nilai tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa data pendapatan nasional (X1) dapat 

dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada 

mean-nya. 

Variabel selanjutnya yakni variabel tingkat bagi hasil (X2) 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,655. Nilai minimum variabel 

tingkat bagi hasil (X2) adalah sebesar 3,500. Selanjutnya nilai 

maksimum variabel tingkat bagi hasil (X2) sebesar 5,770. Nilai median 

variabel tingkat bagi hasil (X2)  sebagaimana yang tertera pada tabel 4.2 

sebesar 4,58. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar simpangan data 

pada tingkat bagi hasil (X2) dapat dilihat dari nilai standar deviasinya 

yang dihasilkan, yaitu sebesar 0,437. Berdasarkan nilai standar deviasi 

tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa data tingkat bagi hasil (X2) 

dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada 

mean-nya. 
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Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3) memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 82,175. Nilai minimum variabel Financing to 

Deposit Ratio (FDR) (X3) yakni sebesar 77,630. Nilai maksimum 

variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3) sebesar 89,320. Nilai 

median variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3) sebagaimana 

yang tertera pada tabel 4.2 di atas adalah sebesar 81,570. Selanjutnya, 

untuk melihat seberapa besar simpangan data pada Financing to 

Deposit Ratio (FDR) (X3) dapat dilihat dari nilai standar deviasinya, 

yaitu sebesar 3,828. Berdasarkan nilai standar deviasi tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa data tingkat bagi hasil (X2) dikatakan baik, 

karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada mean-nya. 

Variabel terakhir, yakni variabel dana pihak ketiga (Y) memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar 217.479,4. Nilai minimum variabel dana 

pihak ketiga (Y) sebesar 173.230. Selanjutnya nilai maksimum variabel 

dana pihak ketiga (Y) adalah sebesar 257.606. Nilai median variabel 

dana pihak ketiga (Y) sebagaimana yang tertera pada tabel 4.2 di atas 

sebesar 224.930. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar simpangan 

data pada dana pihak ketiga (Y) dapat dilihat dari nilai standar 

deviasinya, yaitu sebesar 27.403,53. Berdasarkan nilai standar deviasi 

tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data dana pihak ketiga 

(Y) dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada 

mean-nya. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

     Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dihasilkan dari proses perhitungan regresi sudah terdistribusi 

secara normal atau tidak. Data yang terdistribusi secara normal 

merupakan salah satu syarat agar suatu model regresi dapat 

dikatakan baik.  

Tabel 4.3 

Uji Normalitas Data 

 

 

Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019 

     Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hasil uji normalitas menghasilkan 

nilai p-value sebesar 0,5938 dengan nilai Jarque-Bera sebesar 

1,0420 yang berarti jauh berada di atas nilai   sebesar 5% atau 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model terdistribusi secara 

normal sehingga analisis model regresi linear berganda dapat 

dilanjutkan. 
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b. Uji Multikolinearitas 

      Dikatakan terjadinya multikolinearitas jika terdapat korelasi 

(hubungan) linier sempurna atau mendekati sempurna antar 

variabel independennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi multikolinearitas. Sehingga data yang digunakan harus lolos 

dari uji ini.  

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF 

 

No. Nama Variabel VIF 

1 

2 

3 

Pendapatan Nasional 

Tingkat Bagi Hasil 

FDR 

5.357313 

1.672684 

5.483897 

          Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019 

     Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai VIF dari masing-

masing variabel independen lebih kecil dari 10 atau nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki 

masalah multikolinearitas antar variabel atau dapat dikatakan 

model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

     Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Suatu model regresi yang baik 

adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas, yang berarti tidak 

terjadinya ketidaksamaan varian antar variabel. 
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Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Uji Glejser 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser 

Variabel Signifikansi 

Pendapatan Nasional 

Tingkat Bagi Hasil 

FDR 

0,5036 

0,3556 

0,9900 

  Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 (5%) atau 

dengan kata lain nilai sig. masing-masing variabel > nilai   sebesar 

5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Atau dapat dikatakan model regresi 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

      Dikatakan terjadinya autokorelasi jika antar variabel terdapat 

korelasi dengan pergantian waktu. Dalam suatu model regresi, uji 

autokorelasi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus 

dipenuhi agar penelitian dapat dilanjutkan pada tahap analisis 

regresi berganda. Oleh sebab itu, autokorelasi tidak boleh terjadi 

agar model regresi linear dapat dikatakan baik.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

dL dU 4-dU 4-dL D-W Keputusan 

1,2953 1,6539 2,3461 2,7047 2,0327 Tidak ada 

autokorelasi 

Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019 

      Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh nilai Durbin Watson 

(D-W) sebesar 2,0327. Hal tersebut dapat dipahami bahwa nilai D-
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W berada di antara dU < D-W <  4-dU, yakni 1,6539 < 2,0327 < 

2,3461. Sehingga dapat dipahami bahwa variabel independen 

untuk analisis regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi 

baik positif maupun negatif. 

3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui determinan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 

Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia maka digunakan 

alat analisis Regresi Linear Berganda. Bentuk deskriptif yang umum 

dari persamaan regresi linear berganda ditunjukkan pada rumus di 

bawah ini. 

 

 

 

Keterangan: 

Y   = Dana Pihak Ketiga (Variabel dependen)  

a   = Konstanta 

b1,b2,b3  = Koefisien tiap variabel 

X1   = Pendapatan Nasional (Variabel Independen) 

X2   = Tingkat bagi hasil (Variabel Independen) 

X3   = FDR (Variabel Independen) 

e   = error (variabel penghambat/pengganggu). 

 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Variabel yang Mempengaruhi Dana Pihak 

Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia 

 

Variabel Koefisien Standart 

Error 

t- Statistik Signifikansi 

Konstanta 390.347 65.730,71 5,938 0,000 

Pendapatan 

Nasional 

0,208 0,034 6,055 0,000 

Tingkat Bagi 

Hasil 

-8.428,127 2.292,644 -3,676 0,009 

FDR -3.740,034 474,508 -7,882 0,000 

Adjusted R Squared (R2)  : 0,971 

Nilai F                               : 405,342 

Signifikansi                       : 0,000 

Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel  4.7 di atas, maka dapat 

disusun persamaan atau model sebagai berikut. 

DPK = 390.347 + 0,208PN– 8.428,127TBH– 3.740,034 FDR 

Keterangan: 

DPK  = Dana Pihak Ketiga 

PN   = Pendapatan Nasional 

TBH  = Tingkat Bagi Hasil 

FDR  = Financing to Deposit Ratio 

     Interpretasi dari model yang terbentuk di atas dapat dipahami 

sebagai berikut. 

a. Konstanta sebesar 390.347 menyatakan bahwa jika tidak ada 

variabel pendapatan nasional, variabel tingkat bagi hasil, dan 

variabel FDR, maka variabel dana pihak ketiga akan mengalami 

peningkatan sebesar 390.347. 
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b. Koefisien regresi X1 (pendapatan nasional) sebesar 0,208 

menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit variabel 

pendapatan nasional, maka akan meningkatkan variabel dana pihak 

ketiga sebesar 0,208 dan sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan 

unit variabel pendapatan nasional, maka akan menurunkan variabel 

dana pihak ketiga sebesar 0,208 satu satuan, dengan asumsi variabel 

independen lain dianggap konstan.  

c. Koefisien regresi X2 (tingkat bagi hasil) sebesar -8.428,127 

menggambarkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan unit variabel 

tingkat bagi hasil, maka akan menurunkan variabel dana pihak 

ketiga sebesar 8.428,127 dan sebaliknya jika setiap penurunan 1 

satuan unit variabel tingkat bagi hasil, maka akan meningkatkan 

variabel dana pihak ketiga sebesar 8.428,127 satu satuan, dengan 

asumsi variabel independen lain dianggap konstan.  

d. Koefisien regresi X3 (FDR) sebesar -3.740,034 menggambarkan 

bahwa setiap peningkatan 1 satuan unit variabel FDR, maka akan 

menurunkan variabel dana pihak ketiga sebesar 3.740,034 dan 

sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan unit variabel FDR, maka 

akan meningkatkan variabel dana pihak ketiga sebesar 3.740,034 

satu satuan, dengan asumsi variabel independen lain dianggap 

konstan.  

e. Tanda positif (+) menandakan arah hubungan yang searah, 

sedangkan tanda negatif (-) menunjukkan arah yang berbanding 
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terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen 

(Y). 

4. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 H1 : Pendapatan nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H2 : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H3 : Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H4 : Pendapatan nasional, tingkat bagi hasil, dan Financing to Deposit 

Ratio (FDR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. 

a. Uji Parsial (Uji t) 

      Uji parsial atau uji t merupakan suatu pengujian yang 

dilakukan untuk untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

signifikan pengaruh satu variabel penjelas dalam model regresi. 

Dengan dilakukannya uji t tersebut, maka peneliti dapat membuat 

kesimpulan terkait pengaruh variabel X (variabel 

bebas/independen) terhadap variabel Y (variabel terikat/dependen) 

yang dianalisis.  
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

Nama Variabel Notasi 

Variabel 

t tabel t hitung Sig. 

Pendapatan 

Nasional 

PN 2,037 6,055 0,000 

Tingkat Bagi 

Hasil 

TBH 2,037 -3,676 0,009 

FDR FDR 2,037 -7,881 0,000 

Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019. 

     Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat diketahui pengujian 

hipotesisnya sebagai berikut: 

1) Variabel Pendapatan Nasional (X1) 

     Dari tabel 4.8 di atas diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi 

variabel pendapatan nasional sebesar 0,000. Hasil tersebut 

menandakan bahwa nilai signifikansi pendapatan nasional < 

taraf signifikansi (  = 5% atau 0,05). Oleh karena nilai 

signifikansi pendapatan nasional tersebut kurang dari nilai  , 

yakni 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

pendapatan nasional berpengaruh signifikan terhadap Dana 

Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia. Cara 

berikutnya dapat dilakukan dengan mencari nilai t tabel, 

kemudian membandingkan nilai t tabel yang telah dicari 

tersebut dengan t hitung sebagai berikut. 

Nilai t hitung variabel pendapatan nasional diketahui 

sebesar 6,055 dengan t tabel sebesar 2,037. Di mana nilai t 

tabel tersebut diperoleh dengan cara mencari df terlebih dahulu, 

yakni df = n-k-1 = 36-3-1 = 32, dan selanjutnya membagi 2 
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nilai taraf signifikansi (   5% (0,05) sehingga menjadi 2,5% 

atau 0,025. Setelah nilai t tabel diketahui, selanjutnya nilai t 

tabel tersebut dibandingkan dengan nilai t hitung, sehingga 

menghasilkan perbandingan 6,055 > 2,037. Dari perbandingan 

tersebut diketahui bahwa t hitung > t tabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan nasional berpengaruh 

signifikan terhadap DPK Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Selanjutnya, untuk mengetahui arah hubungan atau 

pengaruh pendapatan nasional terhadap Dana Pihak Ketiga 

(DPK) maka dapat dilihat dari nilai koefisien hasil regresi. 

Diketahui bahwa nilai koefisien pendapatan nasional bernilai 

positif, yakni sebesar 0,208. Nilai koefisien yang positif 

tersebut menunjukkan hubungan atau pengaruh yang searah. 

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

pendapatan nasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa H0 

ditolak, dan H1 diterima.  

2) Variabel Tingkat bagi hasil 

     Dari tabel 4.8 di atas diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi  

variabel tingkat bagi hasil sebesar 0,009. Hasil tersebut 

menandakan bahwa nilai signifikansi tingkat bagi hasil < taraf 

signifikansi (  = 5% atau 0,05). Oleh karena nilai signifikansi 
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tingkat bagi hasil tersebut kurang dari nilai  , yakni 0,009 < 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Bank Umum Syariah di Indonesia. Cara berikutnya dapat 

dilakukan dengan mencari nilai t tabel, kemudian 

membandingkan nilai t tabel yang telah dicari tersebut dengan t 

hitung sebagai berikut. 

    Nilai t hitung variabel tingkat bagi hasil diketahui sebesar -

3,676 dengan nilai t tabel sebesar 2,037. Di mana nilai t tabel 

tersebut diperoleh dengan cara mencari df terlebih dahulu, 

yakni df = n-k-1 = 36-3-1 = 32, dan selanjutnya membagi 2 

nilai taraf signifikansi (   5% (0,05) sehingga menjadi 2,5% 

atau 0,025. Setelah nilai t tabel diketahui, selanjutnya nilai t 

tabel tersebut dibandingkan dengan nilai t hitung, sehingga 

menghasilkan perbandingan 3,676 > 2,037. Dari perbandingan 

tersebut diketahui bahwa t hitung > t tabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap DPK Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Selanjutnya, untuk mengetahui arah hubungan atau 

pengaruh tingkat bagi hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) 

maka dapat dilihat dari nilai koefisien hasil regresi. Diketahui 

bahwa nilai koefisien tingkat bagi hasil bernilai negatif, yakni 

sebesar -8.428,127. Nilai koefisien yang negatif tersebut 
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menunjukkan hubungan atau pengaruh yang berlawanan arah.  

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Sehingga dapat diambil keputusan bahwa H2 ditolak, dan H0 

diterima.  

3) Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Dari tabel 4.8 di atas diperoleh hasil bahwa  nilai sig. 

variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 0,000. Hasil 

tersebut menandakan bahwa nilai sig. Financing to Deposit 

Ratio (FDR) < taraf signifikansi (  = 5% atau 0,05). Oleh 

karena nilai sig. kurang dari nilai  , yakni 0,000 < 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1, yang 

berarti variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh 

signifikan terhadap dana pihak ketiga Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Cara berikutnya dapat dilakukan dengan mencari 

nilai t tabel, kemudian membandingkan nilai t tabel yang telah 

dicari tersebut dengan t hitung. 

     Nilai t hitung Financing to Deposit Ratio (FDR) diperoleh 

sebesar -7,881 dengan t tabel sebesar 2,037. Di mana nilai t 

tabel tersebut diperoleh dengan cara mencari df terlebih dahulu, 

yakni df = n-k-1 = 36-3-1 = 32, dan selanjutnya membagi 2 

nilai taraf signifikansi (   5% (0,05) sehingga menjadi 2,5% 
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atau 0,025. Setelah nilai t tabel diketahui, selanjutnya nilai t 

tabel tersebut dibandingkan dengan nilai t hitung, sehingga 

menghasilkan perbandingan 7,881 > 2,037. Dari perbandingan 

tersebut diketahui bahwa t hitung > t tabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap DPK Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Selanjutnya, untuk mengetahui arah hubungan atau 

pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Dana Pihak 

Ketiga (DPK) maka dapat dilihat dari nilai koefisien hasil 

regresi. Diketahui bahwa nilai koefisien Financing to Deposit 

Ratio bernilai negatif, yakni sebesar -3.740,034. Nilai koefisien 

yang negatif tersebut menunjukkan hubungan atau pengaruh 

yang berlawanan arah. Oleh karena itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Financing to Deposit Ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga 

(DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga dapat 

diambil keputusan bahwa H0 ditolak, dan H3 diterima.  

b. Uji F 

      Uji F bertujuan untuk menganalisis secara serentak apakah 

variabel yang diteliti memiliki nilai yang berlainan atau bernilai 

nol jika diujikan secara bersamaan. Uji simultan ini berfokus untuk 

mengetahui kesamaan-kesamaan yang timbul. Uji F dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F 
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tabel, dan dapat pula dilakukan dengan cara melihat nilai 

signifikansinya. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) 

 

F hitung F tabel Signifikansi 

405,342 2,89 0,000 

Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019 

      Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diperoleh hasil bahwa nilai 

signifikansi yang dihasilkan dari proses pengujian regresi sebesar 

0,000. Hasil tersebut menandakan bahwa nilai signifikansi yang 

dihasilkan lebih kecil jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 

(  = 5% atau sama dengan 0,05), yakni 0,000  kurang dari atau 

lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat diambil keputusan 

bahwa H0 ditolak, dan menerima H4. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan akhir bahwa variabel pendapatan nasional, tingkat bagi 

hasil, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

     Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 

405,342 dengan perolehan nilai F tabel sebesar 2,90 (diperoleh 

dengan cara mencari v1 dan v2, v1 = k, k = jumlah variabel 

independen, v2 = n-k-1 = 36-3-1 = 32). Dari perbandingan tersebut, 

diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yakni 

405,342 > 2,89. Sehingga dapat diambil keputusan untuk menolak 

H0 dan menerima H4. Berdasarkan analisis keseluruhan, maka 
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dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pendapatan nasional, tingkat bagi hasil, dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap dana pihak ketiga 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

5. Uji Koefisien Determinasi 

Satuan atau ukuran yang menjelaskan seberapa besar kontribusi 

dari variabel penjelas X terhadap variabel respon Y dinamakan sebagai 

uji koefisien determinasi. Pada intinya uji koefisien determinasi 

dilakukan untuk mengukur berapa persen variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen dalam suatu penelitian.
130

 Adapun hasil 

uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

R-Squared Adjusted R-Squared 

0,974 0,971 

Sumber: Analisa data sekunder dengan Eviews 9, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R-Squared) sebesar 0,974 atau sama dengan 97,4%. 

Selanjutnya, diketahui pula bahwa nilai Adjusted R-Squared sebesar 

0,971 atau sama dengan 97,1%. Nilai tersebut mengandung arti yaitu 

variabel dependen dana pihak ketiga dijelaskan oleh variabel 

independen yang meliputi pendapatan nasional, tingkat bagi hasil, dan 

FDR sebesar 97,1%, dan sisanya 2,9% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam model regresi pada penelitian ini. Maka 
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secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel 

dana pihak ketiga dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang 

meliputi pendapatan nasional, tingkat bagi hasil, dan FDR. 

 




