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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 Bank dengan aset 

terbesar selama 5 tahun berturut-turut, 4 Bank di Indonesia (Bank Syariah Mandiri, Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah) 

dan 4 Bank di Malaysia (Bank Islam Malaysia Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad, 

Maybank Islamic Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad). 

B. Jenis Penelitian    

Pelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif , penelitian yang bertujuan untuk 

membandingkan suatu kondisi dengan kondisi lainnya, pada penelitian ini yang akan 

dibandingkan adalah kondisi dari pertumbuhan dan juga kinerja perbankan syariah Indonesia 

dan perbankan syariah Malaysia, penelitian ini mengacu kepada laporan keuangan dari 

perbankan yang berupa angka sehingga dari segi sifatnya penelitian ini tergolong dalam 

penelitian kuantitatif. 

C. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis menggunakan indikator maqashid indeks 

yang telah diteliti oleh Mohammed dkk (2008), sebagaimana pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah 

Sumber: Mohammed dkk, 2008 

 

Pembobotan Kinerja 

Bobot rata-rata tujuan dan elemen pengukuran maashid syariah. 

Tabel 3.2  

Aplikasi Bobot rata-rata Maqashid Syariah 

Indeks 
Bobot Indeks 

dalam persen 
Elemen 

Bobot 

Elemen 

dalam persen 

1. Keadilan 

(Al-‘Adl) 
41 

E1. Pengembalian yang Adil 30 

E2. Fungsi Distribusi 32 

E3. Produk Bebas Bunga 38 

Total 100 

2. Kesejahteraan 

(Maslahah) 
29 

E1. Rasio Profitabilitas Bank 52 

E2. Pemerataan Pendapatan 48 

Total 100 

Sumber: Mohammed, Razak, & Taib, 2008 

Indeks 

 
Teori/Konsep Elemen Pengukuran 

Mewujudkan 

Keadilan 

Terpeliharanya ke-samaan hak 

antara bank sya-riah dan 

nasabah. Bank syariah ha-rus 
memastikan kejujuran dan ke-

adilan dalam se-mua transaksi 

dan kegiatan usaha (Antonio et 

al., 2012) 

Pengembalian

yang adil 

Bagi hasil belum dibagi

pendapatan investasi bersih
 

Fungsi 

Distribusi 

Jumlah pembiayaan 
mudharabah

dan Musyarakah

Jumlah Investasi
 

Produk bank 

bebas bunga 

Pendapatan 
non Bunga

Jumlah 
Pendapatan

 

Kepentingan 
Masyarakat 

Sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan. Bank harus 

mengem-bangkan investa-si-
investasi dan pelayanan sosial  

untuk meningkat-kan 
kesejahteraan masyarakat 

(Antonio et al., 2012) 

Rasio 

Profitabilitas 

 

Pendapatan 

Jumlah Aset
 

Pemerataan 
Pendapatan 

Zakat

Pendapatan
 Bersih
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Menentukan Rasio Kinerja 

Dalam langkah ini, terdapat tiga rasio terkait dengan IK (O1) tujuan Keadilan dan tiga 

rasio pada IK (O2) tujuan Kemaslahatan. Secara keseluruhan terdapat enam rasio kinerja 

yang diidentifikasi, akan tetatapi di dalam penelitian ini hanya akan menggunakan lima rasio 

kinerja dari kedua tujuan PI tersebut. Sementara itu, dari tiga rasio IK (O2) tujuan 

kemaslahatan, penulis tidak menggunakan rasio Inverstasi Pada Sektor karena data tersebut 

tidak tersedia/ kurang lengkap pada Laporan Tahunan yang dipublikasikan ke delapan bank 

syariah yang dijadikan objek penelitian. 

Standar Pengukuran 

 Penelitian ini menggunakan standar yang sama dengan penelitian Gifari dkk (2015), 

setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dimana 

pada penelitian ini ukuran yang digunakan adalah rasio maqashid syariah, semakin tinggi 

tingkat rasio yang dimiliki suatu bank maka dapat dikatakan kinerja bank tersebut semakin 

baik, setelah diketahui hasil setiap rasio selanjutnya dilakukan perengkingan untuk melihat 

mana yang lebih baik antara bank syariah Indonesia dan Malaysia. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data berupa 

angka atau bilangan yang absolut. Jenis data dalam penelitian ini berupa data laporan 

keuangan bank syariah tahun 2011-2015. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa data laporan keuangan yang dapat diperoleh dari situs bank sentral 

dimasing-masing negara, untuk laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia dapat 
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diperoleh dari situs www.ojk.go.id, sedangkan untuk data laporan keuangan perbankan 

syariah di Malaysia dapat diperoleh dari situs www.bnm.gov.my. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi 

pustaka. Penulis mengambil referensi dari buku-buku dan jurnal penelitan terdahulu, tesis, 

serta internet yang berhubungan dengan penelitian. Data-data yang spesifik diperoleh dari 

annual report bank syariah Indonesia dan Malaysia yang didownload dari situs terkait. Data 

yang dikumpulkan yaitu berdasarkan laporan tahunan dan laporan keuangan bank pada 

periode 2011-2015.  

F. Teknik Analisis Data 

Menggunakan analisis rasio karena pengukuran kinerja menggunakan maqashid 

shariah index dengan data laporan keuangan yang bersifat kuantitatif, ada beberapa langkah 

dalam pengukuran yang dilakukan yaitu menentukan indikator kinerja dan menentukan 

peringkat bank syariah dengan menggunakan masing-masing indikator kinerja dan 

menentukan peringkat bank syariah dengan menggunakan maqashid shariah index 

(Mohammed. dkk, 2008). Beberapa langkah tersebut adalah: 

1. Menentukan Rasio Kinerja 

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rasio kinerja yang akan 

digunakan berdasarkan ketersediaan data. Dalam penelitian ini menggunakan 5 rasio 

keuangan, yaitu: 

 

1. 𝑃𝐴 =
𝑃𝐻𝐵𝐺

𝑃𝐼𝐵
 x 100% (R1) 

2.  𝐹𝐷 =
𝐽𝑃𝑀𝑀

𝐽𝐼
 x 100% (R2) 

3. 𝑃𝐵𝐵 =
𝑃𝑁𝐵

𝐽𝑃
 x 100% (R3) 
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4. 𝑅𝑃 =
𝑃

𝐽𝐴
 x 100% (R4) 

5. 𝑃𝑂 =
𝑍

𝑃𝐵
 x 100% (R5) 

2. Menghitung Kinerja Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja (IK) 

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan perkalian antara bobot dari 

setiap indeks dengan bobot rasio kinerja untuk setiap atribut.  Secara matematis dapat 

dijelaskan dalam model berikut: 

a. Keadilan 

IK (O1) = 𝑊1 𝑥𝐸1 𝑥 𝑅1 + 𝑊1 𝑥𝐸2 𝑥 𝑅2 + 𝑊1 𝑥𝐸3 𝑥 𝑅3  

Atau 

IK (O1) =  𝑊11(𝐸1 𝑥 𝑅1 +  𝐸2 𝑥 𝑅2 +  𝐸3 𝑥 𝑅3 ) 

Keterangan: O1 adalah maqashid index yang kedua dari konsep maqashid shariah yaitu 

keadilan. 

𝑊1  adalah bobot untuk keadilan 

𝐸1  adalah bobot untuk elemen pertama pada O1 

𝐸2  adalah bobot untuk elemen kedua pada O1 

𝐸3  adalah bobot untuk elemen ketiga pada O1 

𝑅1  adalah rasio kinerja untuk elemen pertama pada O1 

𝑅2  adalah rasio kinerja untuk elemen kedua pada O1 

𝑅3  adalah rasio kinerja untuk elemen ketiga pada O1 

b. Kesejahteraan 

IK (O2) = 𝑊2  𝑥 𝐸4  𝑥 𝑅4 + 𝑊2 𝑥𝐸5 𝑥 𝑅5  

Atau 
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IK (O2) =  𝑊2 (𝐸4  𝑥 𝑅4 + 𝐸5 𝑥 𝑅5 ) 

Keterangan:O2 adalah maqashid index yang ketiga dari konsep maqashid shariah yaitu 

kesejahteraan 

𝑊2  adalah bobot untuk kesejahteraan 

𝐸4  adalah bobot untuk elemen pertama pada O2 

𝐸5  adalah bobot untuk elemen kedua pada O2 

𝑅4  adalah rasio kinerja untuk elemen pertama pada O2 

𝑅5  adalah rasio kinerja untuk elemen kedua pada O2 

3. Menentukan Jumlah Masing-Masing Rasio Kinerja Perbankan Dalam Dua Indikator

Kinerja.

Penentuan peringkat bank syariah didapatkan dari total semua indikator kinerja dari dua 

indikator maqashid shariah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Index Maqashid Shariah (IMS) = IK (O1) + IK (O2) 

Keterangan: IK adalah Indikator Kinerja 

O1 adalah maqashid index yang pertama dari konsep maqashid shariah yaitu 

keadilan 

O2 adalah maqashid index yang kedua dari konsep maqashid shariah yaitu 

kemaslahatan 


