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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar dan 

suku bunga terhadap margin bagi hasil deposito mudharabah. Tingkat inflasi, nilai tukar 

dan suku bunga sebagai variabel independen dan deposito mudharabah sebagai variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data dalam penelitian ini 

adalah data sekunder dan time series yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 11 Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode tahun 2014-2018. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan 

dengan menggunakan uji signifikansi pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar dan suku bunga 

terhadap margin bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian ini menjelaskan  

bahwa: (a) Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap margin bagi hasil deposito 

mudharabah nasabah berspekulasi bahwa fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia dapat 

mempengaruhi margin bagi hasil deposito mudharabah. (b) Nilai Tukar berpengaruh 

positif terhadap margin bagi hasil deposito mudharabah disebabkan nasabah meyakini 

bahwa naik turunnya nilai tukar dapat mempengaruhi margin bagi hasil deposito 

mudharabah. (c) Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap margin bagi hasil deposito 

mudharabah disebabkan adanya keyakinan nasabah tentang bunga yang bertentangan 

dengan agama. 
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ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ukuran perusahaan, struktur kepemilikan 

dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan Ln dari 

total aset, struktur kepemilikan diukur dengan kepemilikan manajerial, profitabilitas 

diukur dengan return on equity dan nilai perusahaan diukur dengan price book value. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive sampling 

tersebut didapatkan sebanyak 44 sampel dari 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan program SPS versi 21. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LNAsset tidak berpengaruh terhadap 

price book value, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap price book value, 

dan return on equity berpengaruh terhadap price book value. 
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