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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah (spin-

off) dan unit usaha syariah (office channeling) yang ada di Indonesia pada 

tahun 2014-2016 penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan metode puposive sampling dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. Total sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 22 sampel. Proses penentuan sampel di tunjukkan sebagaimana 

terlihat dalam tabel IV.1. 

Tabel IV.1. 

Kriteria Penentuan Sampel 

No Kriteria BUS UUS Jumlah 

1 Bank umum syariah dan Unit usaha syariah yang 12 21 33 

ada di Indonesia selama periode penelitian 2014-2016 

2 Tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang - -3 -3 

telah diaudit oleh auditor independen  

secara berturut-turut selama periode 2014-2016 

3 Penyajian laporan keuangan tahunan  - - - 

menggunakan kurs rupiah 

4 Perbankan Syariah yang laporan keuangannya tidak -4 -4 -8 

menyantumkan dividen serta laba ditahan setiap 

tahunnya selama periode penelitian 2014-2016  

Jumlah 8 14 22 

jumlah sampel selama periode penelitian tahun 2014 

66 -2016 (22 x 3 ) 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2018 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 sampel dalam satu 

periode, penelitian ini selama 3 tahun dapat dilihat dalam tabel IV.2 



29 
 

sesuai dengan nama bank syariah yang ada di Indonesia, dan di urutkan 

berdasarkan alfabetis kode bank umum syariah (spin-off) dan unit usaha 

syariah (office channeling). 

Tabel IV.2 

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian 

Lampiran Nama Layanan Bank Syariah 

No. Bank Umum Syariah No. Unit Usaha Syariah  

1 PT. Bank Mandiri Syariah 1 PT. Bank Danamon. Tbk 

2 PT. Bank BNI Syariah 2 PT. Bank Permata. Tbk 

3 PT. Bank MEGA Syariah 3 PT. BPD Banda Aceh 

4 PT. Bank Jabar dan Banten 4 PT. BPD Sumatera Utara 

5 PT. Bank Panin Syariah 5 PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau 

6 PT. Bank Victoria Syariah 6 PT. BPD Sumatera Barat 

7 PT. Bank BCA syariah 7 PT. BPD Sumsel dan Bangka Belitung 

8 PT. Bank Maybank Syariah 8 PT. BPD Jawa Tengah 

    9 PT. BPD Jawa Timur Tbk 

    10 PT. BPD Kalimantan Barat 

    11 PT. BPD Sulawesi Selatan 

    12 PT. BPD Nusa Tenggara Barat 

    13 PT. Bank OCBC NISP. Tbk 

    14 PT. BPD JAMBI 

Sumber: Hasil berdasarkan seleksi 2018 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan layanan 

syariah yang diukur melalui dua opsi yaitu bank umum syariah dan unit 

usaha syariah. Klasifikasi perolehan kebijakan layanan syariah tersebut 

sebagaimana terdaftar dalam tabel IV.3 
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Tabel IV.3. 

  
Klasifikasi Kebijakan Layanan Syariah 

Kebijakan Layanan 

Syariah Tahun Jumlah 

  2014 2015 2016   

Bank Umum Syariah 8 8 8 24 

Unit Usaha Syariah  14 14 14 42 

Jumlah  22 22 22 66 

Sumber : Hasil Berdasarkan Seleksi 2018  

Jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang 

melakukan pelaporan atas laporan keuangan secara lengkap selama 

periode penelitian 2014-2016 adalah sebanyak 24 bank umum syariah 

dan 42 unit usaha syariah dengan total sampel 64 bank. Pada tahun 2014, 

2015, dan 2016 total bank umum syariah yang melaporkan atas laporan 

keuangan secara lengkap sebanyak 8 bank umum syariah, sedangkan unit 

usaha syariah pada tahun 2014, 2015, dan 2016 melaporkan laporan 

keuangannya secara lengkap sebanyak 14 unit usaha syariah. 

B. Analisis Data  

1. Analisis Deskriptif  

Hasil pengujian menunjukkan jumlah sampel (N) penelitian 

sebanyak 66 bank yang melaporkan laporan keuangan tahunan 

perusahaan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di 

Indonesia selama tahun 2014-2016. Hasil analisis tersebut 

sebagaimana yang terlihat pada tabel IV.4. 
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Tabel IV.4 

Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

  

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kebijakan Layanan 

Syariah 
66 0 1 0.64 0.485 

Earning Per Share 
66 -43.07 601.14 28.4292 89.46629 

Dividen Yield 
66 -2.22 24.84 0.2605 3.10086 

Dividen Payment 
66 -8.07 126.12 2.9558 16.69186 

Price to Book Value 

66 0.04 55.02 2.5361 7.44193 

Valid N (listwise) 
66 

        

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0, 2018 

 

Kebijakan Layanan Syariah dinilai berdasarkan laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh auditor independen, yang di ukur dengan 

menggunakan variabel dummy apabila bank yang mempunyai rasio pasar 

dalam bank umum syariah diberi nilai 0, sedangkan bank yang 

mempunyai rasio pasar dalam unit usaha syariah diberi nilai 1. Nilai rata-

rata kebijakan layanan syariah dari hasil analisis statistik sebesar 0,64 

yang berarti 64% bank dalam sampel penelitian ini melaporkan laporan 

keuangannya secara lengkap mengenai rasio pasar, untuk nilai terendah 0 

sedangkan nilai tertinggi sebesar 1. 

Earning Per Share diukur menggunakan harga pasar per lembar 

saham dibagi laba bersih per lembar saham. Hasil pengujian statistik 
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deskriptif menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar -43.07 dan nilai 

tertinggi sebesar 601.14, sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 28.4292. 

Dividen Yield diukur menggunakan dividen  per lembar saham 

dibagi harga pasar per lembar saham. Hasil pengujian statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar -2.22 dan nilai tertinggi 

sebesar 24.84, sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 2605. 

Dividen Payment diukur menggunakan dividen  per lembar saham 

dibagi laba bersih saham. Hasil pengujian statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar -8.07 dan nilai tertinggi 

sebesar 126.12, sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 2.9558. 

Price to Book Value diukur menggunakan dividen  per lembar 

saham dibagi laba bersih saham. Hasil pengujian statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa nilai terendah sebesar 0.04 dan nilai tertinggi 

sebesar 55.02, sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 2.5361. 

2. Analisis Regresi Logistik  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

logistik. Langkah teknik pengujian dengan menggunakan analisis 

regresi logistik tidak memerlukan lagi uji asumsi klasik pada variabel 

bebasnya.  

Dalam penelitian ini analisis regresi logistik digunakan untuk 

menguji perbedaan earning per share, dividen yield, dividen payment, 

dan price to book value terhadap kebijakan layanan syariah yaitu bank 
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umum syariah dan unit usaha syariah. Langkah-langkah pengujian 

sebagai berikut: 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall model fit 

terhadap data penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah model fit dengan data baik sebelum maupun sesudah variabel 

bebas dimasukkan kedalam model. Pengujian ini dilakukan berdasarkan 

dengan fungsi Likelihood. Likelihood L dari model ini merupakan 

probabilitas dari model input yang dihipotesiskan. Berdasarkan 

perhitungan dan pengujian Likelihood diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel IV.5. 

Uji Overall Model Fit Step 0 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 
86.527 0.545 

2 
86.524 0.56 

3 
86.524 0.56 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16.0, 2018 

Nilai -2Log Likelihood pertama sebesar 86.527 angka ini secara 

matematis tidak signifikan dengan alpha (α) 5% dan hipotesis nol diterima. 

Hal ini berarti bahwa hanya konstanta saja yang tidak fit dengan data 

(sebelum variabel bebas dimasukkan ke dalam model regresi). Langkah 

selanjutnya adalah menguji model (overall model fit). Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan nilai antara -2Log Likelohod (-2LL) pada awal 

(Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelohood (-2LL) pada akhir 
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(Block Number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal dengan 

nilai -2LL pada berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

Tabel IV.6. 

Uji Overall Model Fit Step 1 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant EPS DY DP PBV 

Step 1 1 
81.544 0.44 0.003 -0.088 -0.006 0.028 

2 
80.275 0.412 0.004 -0.158 -0.013 0.047 

3 
77.158 0.352 0.006 -0.699 -0.026 0.045 

4 
72.902 0.229 0.011 -2.262 -0.05 0.024 

5 
72.332 0.175 0.011 -3.137 -0.046 0.036 

6 
72.322 0.164 0.011 -3.278 -0.044 0.039 

7 
72.322 0.164 0.011 -3.281 -0.044 0.039 

8 
72.322 0.164 0.011 -3.281 -0.044 0.039 

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan SPSS 16.0,2018 

Dalam menilai keseluruhan model regresi menggunakan -2Log 

Likelihood (LL) dimana jika terjadi penurunan angka -2 Likelihood pada 

blok kedua dibandingkan dengan blok pertama maka dapat disimpulkan 

bahwa regresi yang digunakan adalah baik. Berdasarkan hasil tahap 

pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara -2 Log Likelihood 

(2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2Log Likelihood 

(2LL) pada akhir (Block Number =1). Nilai -2LL awal adalah 86.527. 

Setelah semua variabel bebas atau data variabel independen dimasukkan, 

maka hasil nilai -2LL akhir menunjukkan adanya penurunan sebesar 

72.322. Dengan adanya penurunan nilai likelihood (-2LL) ini berarti 

bahwa penambahan variabel bebas kedalam model dapat memperbaiki 
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model fit serta menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan 

kata lain model dalam penelitian ini sudah fit.  

b. Menganalisis Koefisien Determinasi (Ngelkerke R Square ) 

Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox 

dan Snell’s untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. 

Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R Square 

dengan nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada multipleregression. Hasil 

nilai Nagelkerke R Square dapat dilihat pada tabel IV.7.  

Tabel IV.7. 

Uji Nagelkerke R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 
72.322

a
 0.194 0.265 

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan SPSS 16.0,2018 

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke 

R Square adalah sebesar 0,265. Sehingga variabilitas dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 26%. Sedangkan 

sisanya 74% di jelaskan oleh variabel-variabel yang lainnya di luar model 

penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa bersama-sama variabel 

bebas (earning per share, dividen yield, dividen payment, dan price to 

book value) dapat menjelaskan variasi variabel kebijakan layanan syariah 

sebesar 26%. 
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c. Menilai Kelayakan Model Regresi  

Pengujian hipotesis selanjutnya adalah menilai kelayakan model 

regresi logistik. Analisis untuk menguji kelayakan model regresi logistik 

dilakukan dengan menggunakan Homer and Lemeshow Goodness of Fit 

Test yang diukur dengan nilai chi-square. Apabila nilai Homer and 

Lemeshow Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05 atau 

5% maka hipotesis nol ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan antara 

model dengan  nilai observasinya sehingga Goodness of Fit model tidak 

baik karena tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Tetapi sebaliknya, 

jika nilai statistik Goodness of Fit lebih besar dari 0,05 atau 5% maka 

hipotesis nol diterima, ini berarti bahwa Goodness of Fit model baik 

karena dapat memprediksi nilai observasinya.  

Tabel IV.8. 

Uji Kelayakan  Model 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 
9.944 7 0.192 

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan SPSS 16.0,2018 

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel IV.7 bahwa nilai dari 

pengujian Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dapat diketahui 

Chi-square sebesar 9,944 dengan df 7 dan tingkat signifikansi sebesar 

0,192. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa H0 diterima, hal ini 

dikarenakan level signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti 

bahwa model ini mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 
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dikatakan model ini dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya.  

d. Matriks Klasifikasi Model 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan adanya kebijakan layanan 

syariah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di 

Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel IV.9. nilai matriks 

klasifikasi dapat dilihat dari Clasification tabel 

Tabel IV.9. 

Uji Classification Model 

  

Observed 

Predicted 

  
Kebijakan Layanan Syariah Percentage 

Correct   
Bank Umum 

Syariah 
Unit Usaha 

Syariah 

Step 1   Bank Umum Syariah 
11 13 45.8 

Kebijakan 
Layanan 
Syariah 

Unit Usaha Syariah 

2 40 95.2 

Overall Percentage     77.3 

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan SPSS 16.0,2018 

 

Matriks klasifikasi menunjukkan prediksi dan model regresi 

untuk memprediksi bahwa kebijakan layanan syariah mengenai rasio pasar 

dalam unit usaha syariah adalah sebesar 95,2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat 

sebanyak 40 sampel yang diberi kebijakan layanan syariah office 

channeling mengenai rasio pasar dari total 42 sampel yang seharusnya 

diberi kebijakan layanan syariah office channeling mengenai rasio pasar. 
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Kekuatan prediksi model bank yang terdapat dalam bank umum syariah 

adalah sebesar 45,8% yang berarti bahwa dengan model regresi yang 

digunakan ada sebanyak 11 sampel yang diberi kebijakan layanan syariah 

spin-off dari total 24 sampel yang seharusnya diberi kebijakan layanan 

syariah spin-off mengenai rasio pasar. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat prediksi model adalah sebesar 77,3% dimana 45,8% bank umum 

syariah dan 95,2% unit usaha syariah telah mampu di prediksi oleh model. 

Artinya kemampuan prediksi dari model dengan variabel earning per 

share, dividen yield, dividen payment dan price to book value secara 

statistik dapat memprediksi sebesar 77,3%. 

e. Estimasi Parameter dan Interpretasinya  

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi 

(Variables In The Equation) dimana pengujian koefisien regresi tersebut 

menggunakan regresi logistik sebagaimana terlihat dalam tabel IV.10.  

Tabel IV.10. 

Uji Regresi Logistik SPSS 16 

Variables in the Equation 

    

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

    Lower Upper 

Step 1
a
 EPS 

0.011 0.012 0.937 1 0.333 1.011 0.989 1.035 

DY 
-3.281 1.44 5.188 1 0.023 0.038 0.002 0.633 

DP 
-0.044 0.081 0.294 1 0.588 0.957 0.816 1.122 

PBV 
0.039 0.113 0.117 1 0.732 1.039 0.833 1.297 

Constant 
0.164 0.338 0.234 1 0.628 1.178     

a. Variable(s) entered on step 1: EPS, DY, DP, PBV. 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 16.0,2018 
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Analisis kebijakan layanan syariah dengan nilai statistik uji wald 

pada tingkat signifikansi <0,05 menunjukkan bahwa kebijakan spin off 

atau bank umum syariah (BUS) dijelaskan oleh beberapa variabel berikut: 

Earning per share dalam kebijakan layanan spin-off bank umum 

syariah 1,011 kali lebih tinggi dari polis kebijakan layanan office 

channeling dalam bentuk unit usaha syariah. 

Dividen yield dalam kebijakan layanan spin-off bank umum 

syariah 0,038 kali lebih tinggi dari polis kebijakan layanan office 

channeling dalam bentuk unit usaha syariah. 

Dividen payment dalam kebijakan layanan spin-off bank umum 

syariah 0,957 kali lebih tinggi dari polis kebijakan layanan office 

channeling dalam bentuk unit usaha syariah. 

Price to book value dalam kebijakan layanan spin-off bank umum 

syariah 1,039 kali lebih tinggi dari polis kebijakan layanan office 

channeling dalam bentuk unit usaha syariah. 

Berdasarkan nilai statistik exp (B) yang dihasilkan, kebijakan 

layanan spin-off terhadap bank umum syariah dapat ditentukan dengan 

model berikut: 

Spin Off = 1.178 + 1,011 EPS + 0,038 DY + 0,957 DP + 1,039 PBV  + ε  

Sedangkan kebijakan layanan syariah office channeling terhadap 

unit usaha syariah dapat ditentukan dengan model berikut: 

Office Channeling = 0,164 + 0,011 EPS – 3,281 DY – 0,044 DP +  

                0,039   PBV  + ε 
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C. Pembahasan  

Penelitian ini merupakan studi mengenai pengaruh rasio pasar 

terhadap kebijakan layanan syariah di Indonesia periode 2014-2016. 

Penelitian ini mengamati empat variabel yaitu earning per share (EPS), 

dividen yield (DY), dividen payment (DP), dan price to book value (PBV). 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada tabel IV.11. 

Tabel IV.11. 

Ringkasan Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis  Hasil  

Nilai Koefisien 

Regresi (β) dan Odds 

ratio  Exp(β) 

1 Earning per share bus lebih  

Diterima  

β = 0,011  

 
besar dibandingkan dengan uus Exp(β) = 1,011  

2 Dividen yield bus lebih besar  

Diterima  

β = –3,281  

 
dibandingkan dengan uus Exp(β) = 0,038  

3 

Dividen payment bus lebih 

besar  

Diterima  

β = – 0,044  

 
dibandingkan dengan uus Exp(β) = 0,957  

4 Price to book value bus lebih 

Diterima  

β = 0,039  

  besar dibandingkan dengan uus Exp(β) = 1,039  

Sumber: Hasil data olahan dengan SPSS 16.0,2018 

1. Analisis Earning Per Share pada Kebijakan Layanan Perbankan 

Syariah 

Earning Per Share (EPS) menunjukkan koefisien regresi sebesar 

0,011 lebih kecil dari tingkat odds ratio sebesar 1,011 dan juga lebih lebih 

kecil dari α = 0,05. Karena tingkat koefisien regresi lebih kecil dari α = 

0,05 maka H1 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa rasio pasar 

earning per share bank umum syariah (spin-off) lebih tinggi dibandingkan 
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dengan earning per share unit usaha syariah (office channeling). Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar 

dan Noer sasongko (2016) 

Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa earning per share 

berpengaruh terhadap kebijakan layanan perbankan syariah, karena 

dibuktikan dengan rasio pasar earning per share bank umum syariah (spin-

off) lebih tinggi dibandingkan dengan earning per share unit usaha syariah 

(office channeling). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan perusahaan bank 

umum syariah (spin-off) lebih menguntungkan dibanding unit usaha 

syariah (office channeling). 

2. Analisis Dividen yield pada Kebijakan Layanan Perbankan Syariah 

Dividen yield (DY) menunjukkan koefisien regresi sebesar –3,281 

lebih kecil dari tingkat odds ratio sebesar 0,038  dan juga lebih lebih kecil 

dari α = 0,05. Karena tingkat koefisien regresi lebih kecil dari α = 0,05 

maka H2 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa dividen yield bank 

umum syariah (spin-off) lebih tinggi dibandingkan dengan dividen yield 

unit usaha syariah (office channeling). Penelitian ini membuktikan bahwa 

rasio pasar dividen yield bank umum syariah (spin-off) lebih tinggi 

dibandingkan dengan dividen yield unit usaha syariah (office channeling). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zulfikar dan Noer sasongko (2016) 

Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa dividen yield 

berpengaruh terhadap kebijakan layanan perbankan syariah, karena 
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dibuktikan dengan rasio pasar dividen yield bank umum syariah (spin-off) 

lebih tinggi dibandingkan dengan dividen yield unit usaha syariah (office 

channeling). Hal ini berarti bahwa volatilitas harga saham yang dimiliki 

oleh bank umum syariah (spin-off) lebih besar dibanding unit usaha 

syariah (office channeling). 

3. Analisis Dividen payment pada Kebijakan Layanan Perbankan 

Syariah 

 Dividen payment (DP) menunjukkan koefisien regresi sebesar 

-0,044  lebih kecil dari tingkat odds ratio sebesar 0,957 dan juga lebih 

lebih kecil dari α = 0,05. Karena tingkat koefisien regresi lebih kecil dari α 

= 0,05 maka H3 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa dividen 

payment bank umum syariah (spin-off) lebih tinggi dibandingkan dengan 

dividen payment unit usaha syariah (office channeling). Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar dan Noer 

sasongko (2016) 

Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa dividen payment 

berpengaruh terhadap kebijakan layanan perbankan syariah, karena 

dibuktikan dengan rasio pasar dividen payment bank umum syariah (spin-

off) lebih tinggi dibandingkan dengan dividen payment unit usaha syariah 

(office channeling). Hal ini berarti bahwa laba yang dibagikan kepada 

investor yang dimiliki oleh bank umum syariah (spin-off) lebih besar 

dibanding unit usaha syariah (office channeling). 
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4. Analisis Price to Book Value pada Kebiajakan Layanan Perbankan 

Syariah 

Price to book value (PBV) menunjukkan koefisien regresi sebesar 

0,039 lebih kecil dari tingkat odds ratio sebesar 1,039 dan juga lebih lebih 

kecil dari α = 0,05. Karena tingkat koefisien regresi lebih kecil dari α = 

0,05 maka H4 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa price to book 

value bank umum syariah (spin-off) lebih tinggi dibandingkan dengan 

price to book value unit usaha syariah (office channeling). Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar dan Noer 

sasongko (2016) 

Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa price to book value 

berpengaruh terhadap kebijakan layanan perbankan syariah, karena 

dibuktikan dengan rasio pasar price to book value bank umum syariah 

(spin-off) lebih tinggi dibandingkan dengan price to book value unit usaha 

syariah (office channeling). Hal ini berarti bahwa keuntungan yang 

diperoleh investor pada bank umum syariah (spin-off) lebih besar 

dibanding unit usaha syariah (office channeling). 

 

 

 


