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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 

ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.
50

  Guna mempermudah dalam 

melakukan penelitian dan menganalisa data, maka dalam penelitian ini 

digunakan metode sebagai berikut: 

A. Lokasi  Penelitian 

 

Objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Peneliti 

mengambil Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian karena, dilihat 

dari dasar filososi Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu:
51

 

1) Islam adalah rahmatan lil’alamiin. 

2) Syariah adalah jalan atau cara mewujudkan rahmatan lil ‘alamiin 

(kasih sayang kepada seluruh alam) sebagai wujud Islam yang 

universal. 

3) Bank syariah adalah lembaga ekonomi yang beroperasi 

berlandaskan prinsip syariah. 

4) Maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat. 
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5) Tujuan kemaslahatan umat adalah inherent dengan keberadaan 

bank syariah. 

6) Secara filosofis, spirit CSR adalah bagian tak terpisahkan dari bank 

syariah itu sendiri. 

Bank Syariah Mandiri memiliki komitmen menjalankan fungsi 

sosio bisnis dan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk 

implementasi kesalehan sosial dan media sosialisasi nilai-nilai syariah 

universal. 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih 

dalam semua proses penelitian.
52

 Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer 

atau oleh pihak lain.
53

 Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Laporan Tahunan (annual report) Bank Syariah Mandiri (BSM) 

periode 2014-2016 yang telah dipublikasi di website resmi Bank Syariah 

Mandiri (BSM). Sedangkan laporan tahunan yang dimaksud dalam 

penelitian ini mencakup laporan manajemen, laporan keuangan, laporan 

keberlanjutan dalam sebuah laporan yang berdiri sendiri. 

Data penelitian yang mencangkup periode 2014-2016 dipilih 

karena cukup menggambarkan kondisi yang relatif baru. Dengan 
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menggunakan sampel yang relatif baru diharapkan hasil penelitian akan 

lebih relevan untuk memahami kondisi aktual Bank Syariah Mandiri 

(BSM), dan pemilihan laporan tahunan sebagai objek data yang dianalisis 

karena laporan tahunan merupakan sumber utama komunikasi 

perusahaan kepada para stakeholder dan banyak digunakan oleh 

perusahaan untuk mengungkapkan laporan sosialnya.
54

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak 

akan ada riset.
55

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitain ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan 

pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik 

ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, 

foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang 

diteliti.
56

 Data dikumpulkan dengan cara mengunduh (download) laporan 

tahunan melalui official website www.syariahmandiri.co.id dan 

mendapatkan laporan tahunan secara langsung dari Bank Syariah 

Mandiri Pusat yang berlokasi di WismaMandiri I, Lt. 2 Jl. MH.Thamrin 

No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia. 

D. Teknik dan Tahapan Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content 

analysis). Analisis isi (content analysis) adalah teknik penelitian untuk 
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membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel), dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan 

komunikasi atau isi komunikasi.
57

 

Komponen indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada Othman et al (2009), indeks ISR dalam penelitian ini 

berisi 6 (enam) tema pengungkapan yaitu, tema keuangan dan investasi, 

tema produk dan jasa, tema karyawan, tema sosial, tema lingkungan, 

tema tata kelola perusahaan. Dari setiap tema terdapat sub-tema 

pengungkapan yang secara keseluruhan berjumlah 53 (lima puluh tiga) 

sub-tema. Berikut ini disajikan rincian indeks ISR yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 3. 1 Rincian Indeks ISR 

NO ITEM PENGUNGKAPAN ISR SKOR 

A. Keungan dan Investasi 

1. 
Aktivitas yang mendandung riba (pendapatan 

bungan dan beban bunga). 
1 

2. Kegiatan yang mengandung gharar . 1 

3. Zakat (jumlah dan penyalurannya). 1 

4. 
Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang 

dan dan penghapusan piutang tak tertagih. 
1 

5. Kegitatan investasi (secara umum). 1 

6. Proyek pembiayaan (secara umum). 1 

B. Produk dan Jasa 

1. 
Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa 

baru. 
1 

2. Jenis dan definisi setiap produk. 1 

3. 
Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah 

keluhan dan penyelesaian). 
1 

C. Karyawan 

1. Jumlah karyawan. 1 
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2. Jam kerja. 1 

3. Hari libur. 1 

4. Tunjangan karyawan. 1 

5. Kebijakan remunerasi. 1 

6. Pendidikan dan pelatihan karyawan. 1 

7. Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan. 1 

8. Apresiasi terhadap karyawan berprestasi. 1 

9. Kesehatan dan keselamatan karyawan. 1 

10. Keterlibatan karyawan di perusahaan. 1 

11. Tempat ibadah yang memadai. 1 

12. Waktu ibadah atau kegiatan religius. 1 

13. Kesejahteraan karyawan. 1 

D. Masyarakat 

1. Donasi (jumlah dan penyalurannya). 1 

2. Wakaf (jumlah dan penyalurannya). 1 

3. 
Qard hasan/pinjaman kebajikan (jumlah dan 

penyalurannya). 
1 

4. Sukarelawan dari kalangan karyawan. 1 

5. Pemberian beasiswa sekolah. 1 

6. Penerimaan magang atau praktik kerja lapangan. 1 

7. Pengembangan generasi muda. 1 

8. Peningkatan kualitas hidup masayarakat miskin. 1 

9. Kepedulian terhadap anak-anak. 1 

10. 

Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, 

donor darah, sunatan masal, pembangunan 

infrasturktur, dll). 

1 

11. 

Dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, 

hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan 

keagamaan. 

1 

E. Lingkungan  

1. Konservasi lingkungan hidup. 1 

2. 

Kegiatan mengurangi efek pemanasan global 

(minimalisir polusi, pengelolaan limbah, 

pengelolaan air bersih, dll). 

1 

3. Pendidikan terhadap lingkungan hidup. 1 

4. Penghargaan dibidang lingkungan hidup.  1 

5. Sistem manajemen lingkungan hidup. 1 

F. Tata Kelola Perusahaan 

1. Status kepatuhan terhadap syariah. 1 

2. Pendapatan dan penggunaan dana non-halal. 1 

3. Struktur kepemilikan saham. 1 
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4. Kebijakan anti korupsi. 1 

5. Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan terorisme. 1 

6. Perkara hukum. 1 

7. Rincian nama dan profil dewan komisaris. 1 

8. 
Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan 

jumlah rapat). 
1 

9. Remunerasi dewan komisaris. 1 

10. Rincian nama dan profil dewan direksi. 1 

11. 
Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan 

jumlah rapat). 
1 

12. Remunerasi dewan direksi. 1 

13. Rincian nama dan profil DPS. 1 

14. 
Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan 

jumlah rapat). 
1 

15. Remunerasi DPS. 1 

TOTAL 53 

Sumber: Haniffa (2002) dan Othman et al (2009) 

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mencari data berupa Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Syariah 

Mandiri yang menjadi objek penelitian. 

2. Mengklasifikasikan informasi indeks ISR ke dalam sub-tema 

(kategori), yakni: Investasi dan Keuangan, Produk dan Jasa, 

Karyawan, Masyarakat, Lingkungan, Tata Kelola Perusahaan. 

3. Melakukan penilaian tanggung jawab sosial berdasarkan indeks ISR 

menggunakan teknik content analysis, di mana: 

a. Nilai 0 jika tidak ada pengungkapan terkait item tersebut, 

b. Nilai 1 jika ada pengungkapan terkait item tersebut. 

Apabila seluruh item telah diungkapkan maka nilai maksimal yang 

dapat dicapai sebesar 53 (100%). 
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4. Perhitungan Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi variabel penelitian. Analisis deskriptif 

dapat disajikan dalam bentuk skor minimum, skor maksimum, 

jangkauan (range), mean, median, modus, standar deviasi dan 

variannya serta dilengkapi dengan tabel distribusi frekuensi berikut 

histogramnya. Selain itu dapat pula disajikan dalam bentuk rata-rata 

per item dan total (keseluruhan).
58

 Untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat pengungkapan indeks ISR pada setiap tema atau secara 

kumulatif digunakan rumus sebagai berikut: 

Indeks ISR 
                       

                    
 x 100% 

Setelah diketahui nilai indeks ISR pada tiap-tiap tema atau secara 

kumulatif, akan ditentukan predikat intensitas pengungkapan tanggung 

jawab sosial BSM. Dalam penilaian intensitas pengungkapan tanggung 

jawab sosial BSM, peneliti menggunakan pendekatan skala ordinal. 

Skala ordinal mengurutkan data dari tingkat yang paling rendah ke 

tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya dengan interval yang tidak 

harus sama
59

, di mana skor pengungkapan diklasifikasikan dalam 4 

kategori: sangat informatif (81-100), cukup informatif (66-<81), kurang 

informatif (51-<66) dan tidak informatif (0-<51). 
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Tabel 3. 2 Predikat Intensitas Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Bank Syariah 

Predikat Nilai Indeks (%) 

Sangat Informatif 81 s/d 100 

Informatif 66 s/d <81 

Kurang Informatif 51 s/d <66 

Tidak Informatif 0 s/d <51 

Sumber: diolah oleh peneliti (2017), mengacu pada Gustani (2015) 

 


