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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini terdiri dari dua bank syariah di Indonesia dan satu 

bank syariah di Malaysia, serta satu bank syariah di Brunei Darusallam yang 

masing – masing melaporkan laporan tahunan (Annual Report ) pada periode 

2012 – 2013. Selain itu memuat semua kategori dari Indeks ISR dalam pelaporan 

kinerja sosialnya, yaitu Bank Islam Malaysia (BIM), Bank Muamalat Indonesia 

(BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Islam Brunei Benhard (BIBB). 

 

B.   Jenis Penelitian 

 jenis penelitian ini adalah Studi komparasi, dimana penelitian akan 

difokuskan pada analisis dalam rangka membandingkan suatu objek penelitian 

antar subjek yang berbeda dalam kurun waktu yang sama. 

C.   Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 

tahunan (Annual Report) periode 2012-2013 dari perbankan syariah yang menjadi 

objek pada penelitian ini. Data diperoleh melalui Official Website masing-

masingperbankan syariah yang menjadi objek penelitian. 

D. Teknik Perolehan Data 

 Data yang laporan tahunan perbankan syariah yang menjadi objek 

penelitian diperoleh dengan cara mendokumentasi laporan tahunan tersebut 
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melalui official website masing-masing objek. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. 

E.   Teknik dan Tahapan Analisis Data 

1. Melakukan Content Analysis atau Scoring 

Content Analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap 

suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 

 Content analisis dilakukan dengan cara memberikan tanda Cheklist pada 

tiap item yang mengungkapkan aktifitas sosial pada laporan keuangan 

bank syariah. Berdasarkan pengungkapan yang tersusun dalam lima tema 

sesuai dengan penelitian Haniffa (2002) dan dimodifikasi dengan item 

pengungkapan pada penelitian Othman et al. (2009). Masing - masing   

item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Jika bank mengungkapkan 

maka akan mendapat skor “1”, dan jika tidak maka akan mendapat skor 

“0” apabila seluruh item diungkapkan maka nilai maksimal yang dapat 

dicapai sebesar 43(100%). Untuk menghitung presentase dari hasil 

skoring, maka digunakan rumus sebagai berikut:  

 ISR (%) =  Ʃ Cl43x 100% 

 Dimana : 

  ISR       = Tingkat kinerja sosial berdasarkan Indeks ISR 

  Cl  = jumlah dari hasil skoring per sub- item indeks ISR 

  43  = Jumlah dari sub-item indeks ISR (konstanta) 

2. Mengklasifikasikan informasi ISR indek ke dalam sub-tema (kategori), 



28 

 

 

 

yakni ; Investasi dan Keuangan (finance and Investment Theme), Produk 

dan jasa (Product and Services Theme), Tenaga Kerja (Employes Theme), 

Sosial (Social Theme), Lingkungan (Environment ), dan Tata Kelola 

Organisasi (Coorporate government Theme) 

3. Menganalisis mengenai ada atau tidaknya perbedaan pengungkapan 

perbandingan pertanggungjawaban sosial 


