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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH SIMPANAN 

DEPOSITO MUDHARABAH  

(STUDI EMPIRIS DI BANK SYARIAH MANDIRI) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah, tingkat suku bunga, inflasi, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah di Bank Syariah 

Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dan time series yang diperoleh dari 

laporan keuangan Bank Mandiri Syariah periode januari 2008 sampai dengan 

desember 2012. Metode yang digunakan adalah metode regresi liner berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga  dan ukuran bank 

berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri. Sedangkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah, tingkat likuiditas 

dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah.  

Kata kunci : deposito mudharabah, bagi hasil, bunga, inflasi, likuiditas, ukuran 

bank syariah 

Abstract 

This research is meant to test the influence of the level of profit sharing mudaraba 

deposits, interest rates, inflation, liquidity, and the size of islamic bank to the 
amount of mudharabah deposit at Mandiri Syariah Banking. This research applies 
quantitative method. The data has been done by using secondary data and time 
series which have been retrieved from the financial statement of Mandiri Syariah 
Banking from January 2008 to December 2012. The method used is the method of 

multiple linear regression. The result of this research indicates that interest rates 

and size of islamic bank. variables are influence the amount of mudharabah 
deposit at Mandiri Syariah Banking. While the rate of profit sharing mudaraba 

deposits, inflation and level of liquidity variable showed no effect on the amount 
of mudharabah deposit  
Keywords: mudaraba deposits, profit sharing, interest, inflation, liquidity, size of 

islamic bank 
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1. PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki 

peranan penting dalam menunjang kemajuan perekonomian suatu negara. 

Keberadaan perbankan sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Hampir setiap sektor yang berhubungan dengan keuangan selalu 

membutuhkan jasa perbankan. Kemajuan perbankan di suatu negara dapat 

menjadi tolak ukur kemajuan di negara tersebut. Sehingga, semakin maju suatu 

negara, maka dapat dipastikan semakin besar peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian di negara tersebut. (Kasmir, 2002 : 1) 

Pada dasarnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank 

konvensional. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, pengertian bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan pengertian bank umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Bank Indonesia dan Center for 

Banking Research Universitas Andalas). 

Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia saat ini 

dianggap karena faktor pola ketertarikkan masyarakat terhadap budaya 

menyimpan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat pada dasarnya mengharap 

keamanan dana dan atau mendapatkan keuntungan berupa bunga pada bank 

konvensional dan bagi hasil pada bank syariah. Hal inilah yang diyakini sebagai 

salah satu faktor yang memotivasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. 

Persaingan antar perbankan syariah, dan antara perbankan syariah dengan 

perbankan konvensional tidak bisa dilepaskan dari segmentasi yang ada pada 

pasar perbankan di Indonesia. Adiwarman A. Karim memetakan tiga segmentasi 

pasar perbankan syariah di Indonesia, yaitu segmen shariah loyalist market, 

conventional loyalist market, dan segmen floating market. 

Shariah loyalist market adalah mereka yang memilih produk atau jasa 

yang ditawarkan perbankan syariah karena pertimbangan norma agama. 
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Sebaliknya, conventional loyalist market adalah mereka yang merasa lebih 

nyaman dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, 

sehingga dengan menyimpan uangnya di bank konvensional mereka lebih mudah 

melakukan transaksi. 

Sedangkan segmen floating market adalah mereka yang lebih 

mempertimbangkan aspek financial benefit dibandingkan dengan aspek syariah 

ataupun konvensional. Bagi segmen floating market, ketertarikan atau kemauan 

untuk bertransaksi dengan perbankan syariah sangat ditentukan oleh layanan atau 

keuntungan yang ditawarkan. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan 

perbankan syariah akan memberikan dampak bagi konsumen (nasabah) untuk 

meningkatkan simpanannya di bank syariah. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat 

suku bunga yang ditawarkan perbankan konvensional, maka akan berpengaruh 

pada jumlah simpanan pada bank konvensional, dimana pada saat yang bersamaan 

akan berpengaruh negatif pada jumlah simpanan bank syariah. 

Selain itu, perkembangan bank syariah dihadapkan dengan kondisi makro 

ekonomi lain seperti inflasi. Inflasi sebagai salah satu variabel ekonomi makro 

juga dapat mempengaruhi penghimpunan dana masyarakat. Menurut Adiwarman 

A. Karim, inflasi memberikan dua tekanan bagi perbankan syariah yang salah 

satunya adalah dari sisi bagi hasil bank syariah kepada nasabah, penabung dan 

deposan yang sulit bersaing dengan bunga bank konvensional. Ketika inflasi 

cenderung naik, masyarakat akan lebih tertarik menabung di bank konvensional 

yang menawarkan suku bunga yang kompetitif dibandingkan perbankan syariah, 

maka akan mengakibatkann jumlah dana pihak ketiga bank syariah menjadi 

berkurang. 

Hasibuan dalam bukunya menyebutkan bahwa selain dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal bank itu sendiri, kinerja perbankan syariah juga dipengaruhi 

oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya (p: 71, 2006). Perbankan 

syariah dalam pelaksanaan fungsi intermediasi sendiri, bank syariah masih baik 

dengan posisi financing to deposit ratio (FDR) yang tinggi. Hal ini turut 

mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Sesuai fungsi dana pihak 

ketiga yang vital dengan digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba 
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operasional, maka hal ini seharusnya juga mendorong bank syariah sebagai salah 

satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus 

meningkatkan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit saja 

pada dana pihak ketiga (DPK) maka akan  mempengaruhi kinerja dan performa 

dari bank (Andriyanti dan Wasilah, 2010). 

Wasilah, tahun 2010, meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito mudharabah 1 bulan) Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) menunjukan bahwa variabel tingkat bagi hasil 

berjangka 1 bulan bank syariah, inflasi, dan ukuran bank berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito 

mudharabah 1 bulan). Variabel tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan 

bank konvensional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah 

penghimpunan dana pihak ketiga (deposito mudharabah 1 bulan). Variabel 

likuiditas bank (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

penghimpunan dana pihak ketiga (deposito mudharabah 1 bulan). 

Haron dan Ahmad,  tahun 2000, meneliti tentangthe effects of conventional 

interest rates and rate of profit on funds deposited with islamic banking system in 

Malaysia membuktikan bahwa tingkat suku bunga konvensional dan tingkat bagi 

hasil perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  dana  pihak  

ketiga  bank  syariah. 

Setyawati, dkk, tahun 2016, melakukan penelitian tentang pengaruh suku 

bunga acuan, bagi hasil, inflasi, ukuran bank, NPF, dan biaya promosi terhadap 

simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia tahun 2010-2014. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variable bagi hasil, ukuran bank, NPF dan 

biaya promosi berpengaruh  terhadap simpanan mudharabah bank syariah di 

Indonesia sedangkan variabel suku bunga acuan, inflasi tidak berpengaruh 

terhadap simpanan mudharabah bank syariah di Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan atau naik turunnya jumlah simpanan deposito 

mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini mereplikasi pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) yang berjudul 
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“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 

(deposito mudharabah 1 bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bank syariah dan 

periode tahun sampel yang digunakan untuk penelitian. Pada penelitian 

sebelumnya menggunakan sampel Bank Muamalat, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan sampel Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan perbedaan di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH SIMPANAN DEPOSITO 

MUDHARABAH (Studi Empiris di Bank Syariah Mandiri)”. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat 

bagi hasil, tingkat suku bunga, inflasi, tingkat likuiditas, dan ukuran bank 

terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada Bank Syariah  Mandiri.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil, 

tingkat suku bunga, inflasi, tingkat likuiditas, dan ukuran bank terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah pada Bank Syariah  Mandiri 

 

2. METODE 

2.1 Sampel Penelitian  

Sampel dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Alasan 

penggunaan Bank Syariah Mandiri sebagai sampel penelitian ini antara lain: 

1. Bank Syariah Mandiri beroperasi di Indonesia pada periode 2008-

2012 dan terdaftar pada Bank Indonesia (BI). 

2. Bank Syariah Mandiri menerbitkan laporan keuangan bulanan 

secara lengkap dan mempublikasikannya pada periode 2008-2012 
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2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

2.2.1 Variabel Independen 

a. Tingkat Bagi Hasil 

Tingkat bagi hasil merupakan tingkat pengembalian atas investasi 

yang telah ditanamkan pada kelompok bank syariah. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah indikasi rate of return deposito mudharabah 1 

bulan dari Bank Syariah Mandiri. Data ini diperoleh dari Laporan 

Distribusi Bagi Hasil kepada nasabah per bulan yang dikeluarkan Bank 

Syariah Mandiri periode Januari 2008-Desember 2012 

b. Tingkat Bunga 

Suku bunga deposito bank umum merupakan tingkat keuntungan 

yang diberikan perbankan konvensional kepada para nasabah deposan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga yang 

digunakan merupakan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate). Data 

ini diperoleh langsung dari penentuan Bank Indonesia (bi.go.id) periode 

Januari 2008-Desember 2012. 

c. Tingkat Inflasi 

Menurut Alfifatri dan Mangkoesoebroto (1998 : 16) inflasi adalah 

tingkat perubahan harga-harga secara umum. Data inflasi dalam penelitian 

ini merupakan data Laporan inflasi bulanan yang diperoleh dari website 

BPS (bps.go.id) periode Januari 2008-Desember 2012. 

d. Tingkat Likuiditas 

Rasio ini merupakan rasio antara dana yang ditempatkan pada 

pembiayaan dibandingkan dengan dana yang dapat dihimpun dari 

masyarakat. Data ini diperoleh dari Laporan Keuangan Bank Syariah 

Mandiri periode Januari 2008- Desember 2012. 

e. Ukuran Bank 

Ukuran bank adalah ukuran atau besarnya asset yang dimiliki 

perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank 

dirpoksikan dengan nilai log dari total asset. Data ini diperoleh dari 
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Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri periode Januari 2008-Desember 

2012. 

2.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Deposito mudharabah. 

Deposito mudharabah adalah produk penghimpunan dana yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu-waktu 

tertentu dengan perjanjian antara pemilik dana /shahibul maal yaitu nasabah 

atau deposan dengan pengelola dana /mudharib yaitu bank syariah. Dalam  

penelitian ini penulis mengambil data jumlah deposito mudharabah per satu 

bulan pada Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri periode Januari 2008-

Desember 2012. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif  

Tabel 3.1 Hasil Statistik Deskriptif 

        N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

BGH 60 4.55 7.80 6.1572 0.79211 

SKB 60 5.75 9.50 6.9042 1.07464 

INF 60 -0.32 2.46 0.4782 0.53011 

FDR 60 80.60 99.11 88.9390 4.13412 

SIZE 60 16.38 17.81 17.1176 0.45143 

JSD 60 5520204.00 23716178.00 13663789.88 6328363.605 

Sumber : Hasil olah data, 2017 

Menurut hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah 

sampel yang diobservasi dari penelitian ini berjumlah 60. Dari 60 sampel tersebut, 

nilai standar deviasi tingkat bagi hasil 0.79211 mempunyai nilai maksimum 7.80 

dan nilai minimum sebesar 4.55, serta mempunyai nilai rata-rata 6.1572. 

Sedangkan tingkat suku bunga deposito memiliki nilai rata-rata sebesar 6.9042, 

dengan nilai maksimum sebesar 9.50 dan nilai minimum sebesar 5.75 dan standar 

deviasi 1.07464.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa 

dari 60 Bank Syariah Mandiri mempunyai inflasi rata-rata sebesar 0.4782, dengan 
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nilai maksimum sebesar 2.46, nilai minimum sebesar -0.32 dengan standar deviasi 

0.53011. Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa 

dari 60 Bank Syariah Mandiri mempunyai tingkat likuiiditas (FDR) rata-rata 

sebesar 88.9390, dengan nilai maksimum sebesar 99.11, nilai minimum sebesar 

80.60 dengan standar deviasi 4.13412. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan. Dari hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa ukuran 

bank dari 60 Bank Syariah Mandiri yang memperoleh skor dalam pemeringkatan 

penerapan deposito mudharabah di Indonesia mempunyai rata-rata sebesar  

17.1176. Dengan nilai terendah sebesar 16.38, sedangkan nilai tertinggi sebesar 

17.81, standar deviasi sebesar 0.45143. Berdasarkan hasil perhitungan statistik 

deskriptif dapat diketahui bahwa dari jumlah simpanan deposito 60 Bank Syariah 

Mandiri mempunyai rata-rata sebesar 13663789.88, dengan nilai maksimum 

sebesar 23716178.00, nilai minimum sebesar 5520204.00 dengan standar deviasi 

6328363.605. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.093 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.183 

Keterangan  Normal 

Sumber : Hasil olah data, 2017 

 

Dari data di atas diketahui bahwa nilai signifikan atau probabilitas 

dari model yang pertama nilai signifikan sebesar 0.183 > 0.05 maka data 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Tingkat Bagi Hasil 0.189 5.299 Bebas Multikolinearitas 

Tingkat Suku BungaDeposito 0.278 3.596 Bebas Multikolinearitas 

Inflasi 0.930 1.076 Bebas Multikolinearitas 

Financing To Deposit Ratio 0.484 2.065 Bebas Multikolinearitas 

Ukuran Bank 0.113 8.864 Bebas Multikolinearitas 
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Sumber : Hasil olah data, 2017 

Berdasarkan pada tabel 3.3 hasil uji multikolinearitas pada dua 

model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas. 

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig α Keterangan 

Tingkat Bagi Hasil 0.155 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Tingkat Suku BungaDeposito 1.000 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Inflasi 0.080 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Financing To Deposit Ratio 0.807 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Ukuran Bank 0.779 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil olah data, 2017 

 

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas 

signifikan > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model. 

3.2.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Model 

Batas bawah -2 

DW 0.545 

Batas atas 2 

Keterangan BebasAutokorelasi 

Sumber : Hasil olah data, 2017 

 

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson pada model menunjukkan 

nilai  DW sebesar 0,545, nilai tersebut lebih besar dari -2 dan kurang dari 

2 (-2 < DW < 2), maka tidak ada autokorelasi. 
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3.3 Hasil Uji Hipotesis 

3.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Linear Berganda 

Variabel KoifisienRegresi t hitung P-Value 

Konstanta -247333014.2 -16.394 0.000 

Tingkat Bagi Hasil -263861.888 -0.701 0.487 

Tingkat Suku BungaDeposito 784659.660 3.431 0.001 

Inflansi 45382.712 0.179 0.859 

Financing To Deposit Ratio 37553.002 0.834 0.408 

Ukuran Bank 14829337.17 17.352 0.000 

R
2
 0.977 F hitung 466.197 

Adjusted R
2
 0.975 Sig 0.000 

Sumber : Hasil olah data, 2017 

 

3.3.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dengan bantuan program SPSS, 

dalam analisis regresi berganda, diperoleh angka adjusted R
2 

untuk model 

sebesar 0.975. Hal ini berarti bahwa 97.5% variasi variabel tingkat bagi 

hasil (equivalen rate), suku bunga deposito, inflasi, tingkat likuiditas 

(FDR) dan ukuran bank (total Aset). Sementara sisanya sebesar 2.5% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam observasi. 

3.3.3 Uji Signifikan Simultan(Uji statistik F) 

Hasil uji F menghasilkan nilai Fhitung sebesar (466.197) dan Ftabel 

(1.376) dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa variabel tingkat bagi hasil (equivalen rate), suku bunga deposito, 

inflasi, tingkat likuiditas (FDR) dan ukuran bank (total Aset), secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap deposito 

mudharabah. Dari hasil tersebut juga dapat dijelaskan bahwa model 

goodness of fit. 
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3.3.4 Uji Hipotesis (Uji t) 

3.3.4.1 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (Equivalen Rate) Deposito 

Mudharabah Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah 

Di Bank Syariah Mandiri. 

Nilai thitung dan ttabel untuk variabel tingkat bagi hasil (equivalen 

rate) sebesar -0,701 < ttabel -1,988, dan nilai sig sebesar 0,487 > 5%, 

sehingga H1 ditolak. Hal ini menujukan bahwa tingkat bagi hasil tidak 

berpengaruh terhadap deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Farizi dan Riduwan (2016), yang 

menunjukkan bahwa variable bagi hasil tidak berpengaruh terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah. Hasil penelitian lain yang juga 

mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Setyawati, dkk (2016) 

yang memperoleh hasil bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa karena faktor agama merupakan 

faktor utama yang menjadi alasan nasabah menyimpan dananya di bank 

syariah. Karakter nasabah bank syariah merupakan nasabah emosioanal 

yang  non profit oriented. 

3.3.4.2 Pengaruh Suku Bunga Terhadap Jumlah Simpanan Deposito 

Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri. 

Hasil thitung untuk variabel tingkat suku bunga deposito sebesar 

3,431 >1,988, dan nilai sig sebesar 0,001 < 5%, sehingga H2 diterima, 

yang artinya tingkat suku bunga deposito berpengaruh terhadap deposito 

mudharabah di Bank Syariah Mandiri. 

Hal ini berarti ketika suku bunga deposito bank konvesional naik, 

jumlah deposito pada Bank Mandiri Syariah mengalami perubahan 

dikarenakan nasabah tetap beranggapan bahwa pilihan menginvestasikan 

dananya di Bank Mandiri Syariah tergantung tingkat keuntungan atau 

return yang diperoleh. Para deposan dalam menyimpan dananya pada 
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deposito pada bank syariah didorong motif mencari profit. Dengan begitu 

dapat diketahui bahwa para nasabah Bank Mandiri Syariah akan menarik 

dana deposito dan memindahkan ke bank konvensional pada saat suku 

bunga bank konvensional sedang naik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Wasilah, (2010) yang memperoleh hasil bahwa tingkat suku bunga 

berpengaruh terhadap deposito mudharabah 1 bulan Bank Muamat 

Indonesia. Hasil penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian ini 

adalah penelitian Dr. Sudin Haron dan Norafifah Ahmad (2000) yang 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap jumlah 

simpanan deposito Bank Syariah di Malaisya. 

3.3.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Simpanan Deposito 

Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri. 

Hasil thitung untuk variabel inflasi sebesar 0.179 < 1.988, dan nilai 

sig sebesar 0,859 > 5%, sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah di Bank Syariah 

Mandiri. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan 

masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap akan mengalokasikan dana 

investasinya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya, dan sebaliknya 

ketika inflasi menurun masyarakat memiliki peluang untuk memiliki dana 

sisa yang dapat dialokasikan untuk investasi. Kenaikan inflasi juga 

menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk mengalokasinya dananya 

dalam bentuk simpanan ke bank yang dikarenakan nilai uang yang 

semakin menurun, 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setyawati, dkk (2016) 

yang memperoleh hasil bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah Bank Syariah Indonesia. Hasil 

penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian 

Farizi dan Riduwan (2016), yang menunjukkan bahwa variable inflasi 

tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. 
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3.3.4.4 Pengaruh Tingkat Likuiditas (FDR) Terhadap Jumlah Simpanan 

Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri. 

Hasil thitung untuk variabel Financing To Deposit Ratio sebesar 

0,834 < 1,988, dan nilai sig sebesar 0,408 > 5%, sehingga H4 ditolak, 

artinya Financing To Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap jumlah 

simpanan deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hal ini berarti 

sebagian besar dana pihak ketiga digunakan untuk pembiayaan, sehingga 

dapat dikatakan bahwa likuiditas bank syariah rendah. Namun ternyata 

pertumbuhan dana deposito mudharabah terlihat naik. Likuiditas Bank 

Mandiri Syariah yang relative rendah, tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah karena dana 

titipan nasabah tersebut terlihat semakin mengalami kenaikan. Nasabah 

tampaknya tidak melihat atau memperhitungkan nilai Finance to Deposit 

Ratio suatu bank ketika hendak memutuskan meletakkan dananya. Dapat 

juga disebabkan karena bank syariah sudah memperoleh kepercayaan 

penuh dari nasabah dengan dibuktikan selama ini dapat memenuhi 

kewajibannya kepada nasabah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wasilah, (2010) yang 

menunujukan bahwa Financing To Deposit Ratio tidak berpengaruh 

terhadap deposito mudharabah 1 bulan. Hasil penelitian lain yang juga 

mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Farizi dan Riduwan 

(2016), yang menunjukkan bahwa variable Financing To Deposit Ratio 

tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. 

3.3.4.5 Pengaruh Ukuran Bank (Size) Terhadap Jumlah Simpanan 

Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri. 

Hasil thitung untuk variabel ukuran bank (size) sebesar 17,352 > 

1,988, dan nilai sig sebesar 0,000 < 5%, sehingga H5 diterima, artinya 

ukuran bank  berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah di Bank Syariah Mandiri.   
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Hasil ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan total asset 

menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam beroperasi semakin bagus 

dan kemampuan untuk bisa melakukan ekspansi menjadi lebih luas. Para 

deposan yang pada umumnya memang menyimpan uangnya di bank untuk 

tujuan mendapatkan  profit akan mempertimbangkan hal ini. Semakin 

besar ukuran bank maka ada kesempatan yang lebih luas juga untuk bank 

meningkatkan pendapatannya sehingga bank akan mampu memberikan 

bagi hasil yang lebih tinggi kepada para  nasabah. Hal ini tentunya akan 

berujung pada keinginan para nasabah untuk menyimpan uang di bank 

syariah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wasilah (2010), yang 

menunujukan bahwa inflasi berpengaruh terhadap jumlah deposito 

mudharabah 1 bulan. Hasil penelitian lain yang juga mendukung hasil 

penelitian ini adalah penelitian Setyawati, dkk (2016) yang memperoleh 

hasil bahwa ukuran bank berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah Bank Syariah Indonesia. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat bagi hasil deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hasil 

ini dibuktikan dengan nilai thitung dan ttabel untuk variabel tingkat bagi 

hasil (equivalen rate) sebesar -0,701 < ttabel -1,988, dan nilai sig sebesar 

0,487 > 5%, sehingga H1 ditolak.  

2. Tingkat suku bunga deposito bank konvensional berpengaruh terhadap 

jumlah simpanan deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai thitung dan ttabel tingkat suku bunga deposito 

sebesar 3,431 >1,988, dan nilai sig sebesar 0,001 < 5%, sehingga H2 

diterima. 
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3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hal dibuktikan dengan nilai 

thitung dan ttabel variabel inflasi sebesar 0.179 < 1.988, dan nilai sig 

sebesar 0,859 > 5%, sehingga H3 ditolak.  

4. Financing To Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan 

deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hal ini terbukti dari 

nilai thitung untuk variabel Financing To Deposit Ratio sebesar 0,834 < 

1,988, dan nilai sig sebesar 0,408 > 5%, sehingga H4 ditolak. 

5. Ukuran bank berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hal ini terbukti dari nilai thitung 

untuk variabel ukuran bank (size) sebesar 17,352 > 1,988, dan nilai sig 

sebesar 0,000 < 5%, sehingga H5 diterima. 
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