
LEMBAR

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDAI\IG ATAU PEER REWEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel)

Penulis Jurnal Ilmiah
Status Penulis
Identitas Jurnal Ilmiah

Effect of Sharia Supervisory Board The Characteristics on Maqashid Sharia
Index
Meilynda Kurniasari & Kautsar Riza Salman
Penulis Mandiri

a Nama Jurnal

b. Volume / Nomor
c. Edisi (bulan/tahun)
d. Penerbit
e. Jumlah halaman

International Journal of Islamic Business and
Economics
Vol.4/No. I
Juni 2020
IAIN Pekalongan
5t-62

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen
Yang Dinilai

Nilai Maksimal Jurnal trmiah
Nilai
Akhir
Yang

Diperoleh

Internasional
Bereputasi

tl Internasionaltl
Nasional

Terakreditasi
Nasional

Tidak
Terakrcditasi

tr

Nasional
Terindels
DOAJdI

E
a) Kelengkapan

dan

kesesuaian
unsur isi
iurnal (10%)

2r5 22s

b) Ruang
lingkup dan
kedalaman
pembahasan
(30o/o)

715 7

c) Kecukupan
dan
kemutahiran
data/informas
i dan
metodologi
(30o/ol

715 7

d) Kelengkapan
unsur dan

kualitas
penerbit
(3OVo\

7r5 7

Total =
(100%)

25 232s

Kontri busi pengusul (penulis koresponden/anggota q!4!q4) 11.625

Komentar
Peer Review

l. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel ini telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur yang meliputi: judul telah
telah relevan dengan subtansi dan tujuan penelitian, latar belakang telah menjelaskan

kesenjangan penelitian sebelumnya sampai dengan tujuan penelitian telah digambarkan

secara cukup jelas, landasan teori didukung dengan konsep yang relevan dan beberapa

penelitian empiris terdahulu yang relevan dan mutakhir, metode dan model penelitian telah

dijelaskan secara lengkap serta telah diuraikan secara komprehensif dalam hasil dan

pembahasan, kesimpulan telah menjawab masalah, serta dilengkapi dengan daftar pustaka

yang relevan dan mutakhir.



2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Ruang lingkup penelitian berkaitan dengan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dan indeks maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris pengaruh

karakteristik DPS terhadap indeks maqashid syariah. Hasil penelitian membuktikan secara

empiris pengaruh jumlah dan latar belakang pendidikan anggota DPS terhadap indeks

maqashid Syariah. Hasil dan pembahasan penelitian telah cukup diuraikan secara mendalam

melalui komparasi dengan teori, konsep, dan hasil penelitian terdatrulu yang relevan.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Data dan metodologi penelitian yang digunakan mencukupi dan mutakhir. Data sekunder

berupa laporan keuangan l1 Bank Umum Syariah untuk periode 5 tahun (2013-2017).

Teknik analisis data cukup mutakhir yaitu menggunakan Partial kast Square versi 3, yang

tergolong mutakhir dalam penelitian bidang akuntansi.
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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  

Kelengkapan dan kesesuain unsur telah terpenuhi. 
Artikel penelitian ini telah menginformasikan adanya pendahuluan yang menjelaskan 

fenomena masalah, teori yang relevan, metode penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, pembahasan dan diskusi hasil, kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya 

serta dilengkapi dengan penyusunan daftar pustaka yang telah terstruktur. 
 

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup dan kedalman pembahasan baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap indeks maqashid syariah pada bank syariah 

di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam hal ini studi adalah karakteristik dewan 

pengawas syariah dan indeks maqashid syariah. Karakteristik dewan pengawas syariah 

adalah latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah, jumlah syariah pertemuan dewan 



pengawas, posisi bersamaan dewan pengawas syariah, dan indikator jumlah dewan 

pengawas syariah. Maqashid indeks syariah menggunakan indikator kesejahteraan (maal), 

pendidikan (tahdzib al fard), dan keadilan ('adl). Pembahasan dilakukan dengan baik untuk 

mendukung hasil penelitian yang berhasil membuktikan bahwa ada pengaruh negatif antara 

jumlah dan latar belakang pendidikan pengawas syariah terhadap indeks maqashid syariah.  
 

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan PT Bank syariah di 

Indonesia untuk periode 5 tahun (2013-2017). Penelitian dilakukan dengan sampel sebanyak  

sebelas bank syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square 

(PLS). 
 

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Artikel ini di terbitkan dalam jurnal ilmiah berkala International Journal of Islamic Business 

and Economics, IAIN Pekalongan, dengan predikat jurnal adalah jurnal terakreditasi 

nasional Sinta 2 
 

5. Indikasi plagiasi:  
Hasil pengujian plagiasi dengan turnitin.com nilai similarity nya 7%, artinya artikel ini 

masih dalam batas tidak terjadi plagiasi. 
 

6. Kesesuaian bidang ilmu:  
Penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu peneliti di bidang akuntansi syariah 
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