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ABSTRAKSI 

 Persaingan pada perusahaan perbankan yang semakin meningkat, memaksa 

manajemen untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk 

mengetahui apakah kinerja perusahaan telah mencapai hasil yang diinginkan, maka  

diperlukan analisis  yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan 

perbankan dengan mengetahui tingkat kesehatan bank umum mengunakan metode 

camels. Rasio-rasio dalam metode camels dibagi dalam lima kelompok besar, yaitu: 

rasio permodalan, rasio kualitas asset, rasio manajemen, rasio rentabilitas, rasio 

likuiditas, dan rasio sensivitas terhadap risiko pasar. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dimana 

objek yang diteliti adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Bank 

Central Asia Tbk., dengan periode penelitian adalah tahun 2007-2009. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode CAMELS, dapat 

diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Central 

Asia Tbk. dapat dikatakan sebagai bank yang sehat. Kinerja terbaik ditunjukkan oleh 

PT. Bank Central Asia Tbk. pada faktor kualitas asset dan likuiditas dibandingkan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 

Kata kunci : Kinerja keuangan, tingkat kesehatan bank, analisis keuangan metode 

camels. 
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ABSTRACT 

 

Today we have increasing competition in banking companies, forcing 

management to innovate in order to improve company performance.  Several analyses 

are required to provide a snapshot of the company's condition to find out whether the 

company's performance has achieved the desired results.  

The purpose of this study was to assess the financial performance of banking 

companies to knowing the soundness of commercial banks using methods CAMELS. 

Ratios in CAMELS method is divided into five major groups: capital ratio, the ratio 

of asset quality, management ratios, rentability ratios, liquidity ratios, and the ratio of 

sensitivity to market risk. 

This research uses descriptive quantitative method in which the object under 

study is a banking company, namely PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., and 

PT. Bank Central Asia Tbk., with the research period is 2007-2009. 

Based on the analysis results using methods CAMELS can be seen that the 

performance of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. and PT. Bank Central Asia 

Tbk. as a bank health. The best performance shown by the PT. Bank Central Asia 

Tbk. on asset quality and liquidity factor compared to PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk.. 

 

 

Keywords: Financial performance, bank health rate, camels method financial 

analysis. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Dunia perbankan di Indonesia saat ini sedang diwarnai dengan persaingan 

yang sangat ketat terlebih setelah hantaman krisis ekonomi dan terlikuidasinya bank-

bank tidak sehat oleh pemerintah. Salah satu dampak dari krisis moneter yang 

melanda Indonesia disekitar penghujung abad 21 ini adalah kolapsnya sejumlah bank-

bank karena dianggap tidak layak lagi untuk meneruskan bisnisnya. Bank-bank yang 

dimaksud terpaksa dilikuidasi oleh pemerintah karena bank-bank itu sudah tidak bisa 

lagi mempertahankan going concernnya. Dengan keputusan menteri keuangan, 

sebanyak 16 bank telah dicabut izinnya pada tanggal 13 maret 1999 dan sebanyak 38 

bank lain dinyatakan tidak boleh lagi meneruskan kegiatannya atau dengan kata lain 

bank tersebut telah dilikuidasi. Oleh karena itu, perjuangan untuk menciptakan bisnis 

yang berulang dengan nasabah yang sudah di tangan menjadi fokus usaha sektor 

perbankan untuk tetap unggul dalam persaingan jangka panjang.  

Tantangan di dunia perbankan akan semakin sulit dengan diterapkannya 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pada Januari 2004, bank Indonesia 

meluncurkan konsep penataan perbankan Indonesia. Konsep ini memuat enam pilar 

penguatan industri perbankan Indonesia. Sayangnya, API yang bertujuan menata 

industri perbankan nasional itu hanya terfokus pada masalah peningkatan modal. 



Padahal, kaitan kesehatan bank dengan besaran modal tidak terlalu signifikan. 

Kesehatan bank juga diukur dari tingkat pengembalian terhadap aset (return on 

asset), termasuk tingkat perngembalian terhadap ekuitas (return on equity), dan 

fungsi intermediasi.  

 Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas 

dan efisiensi suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Penilaian kinerja 

dimaksudkan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. Penurunan kinerja secara 

terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya Financial Distress yaitu keadaan yang 

sangat sulit bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan. Financial Distress pada 

bank-bank apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak besar pada bank-bank 

tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah. 

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk mengetahui kondisi 

bank atau yang dikenal dengan analisis tingkat kesehatan bank merupakan penilaian 

terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu dan faktor yang 

mempengaruhinya, dengan menggunakan alat yang disebut CAMELS Rating System 

yaitu, Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Assets Quality), Manajemen 

(Management), Rentabilitas (Earning Ability), Likuiditas (Liquidity), dan Sensivitas 

(Sensivity).  

       Dalam ketentuan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 

perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka predikat Tingkat Kesehatan 

Bank dibagi dalam empat peringkat, yaitu “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat 



Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2), ”Cukup Sehat” dipersamakan 

dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3), “Kurang Sehat” dipersamakan dengan 

Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat 

Komposit 5 (PK-5).   

        Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank setiap tahun menilai 

kesehatan bank di Indonesia dengan tujuan membantu manajemen bank apakah telah 

dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudence) dan sistem perbankan yang sehat 

sesuai Peraturan Bank Indonesia. Penilaian ini juga menentukan apakah bank tersebut 

dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Bagi bank yang sehat 

diharapkan akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu 

menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional., sedangkan bank yang sakit segera 

memperbaiki kondisi keuangannya.  

        Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGENAI TINGKAT KESEHATAN 

BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMELS (Studi Kasus pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Central Asia Tbk.)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, permasalahan yang 

dihadapi dalam penelitian ini adalah: 



1. Bagaimana kinerja keuangan bank pemerintah yang diwakili oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk. dengan menggunakan metode CAMELS? 

2. Bagaimana kinerja keuangan bank swasta yang diwakili oleh PT. Bank 

Central Asia Tbk. dengan menggunakan metode CAMELS? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan secara umum antara bank 

pemerintah dengan bank swasta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengukur kinerja keuangan dalam hal ini tingkat kesehatan bank 

pemerintah yang diwakili PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. pada tahun 2007-

2009. 

2. Untuk mengukur kinerja keuangan dalam hal ini tingkat kesehatan bank 

swasta yang diwakili PT. Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2007-2009. 

3. Untuk mengetahui manakah diantara bank pemerintah dan bank swasta 

nasional yang kinerja keuangannya lebih baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

 

 



1. Bagi Penulis 

Melatih ketajaman analisis dan memperluas wawasan dan pengetahuan 

peneliti berkaitan dengan tingkat kesehatan bank. 

2. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini, dapat menambah informasi dan masukan kepada 

perusahaan untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan 

dengan tingkat kesehatan bank. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang 

berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk mengetahui pokok-pokok bahasan pada masing-masing bab dalam 

penulisan ini, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi telaah literatur tentang teori-teori yang relevan dengan tema 

yang diangkat. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 



 Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, lingkup 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV  :  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran perusahaan yang dijadikan objek penelitian 

dan menguraikan analisis terhadap kinerja keuangan menggunakan metode CAMELS 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Central Asia Tbk.. 

BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank 

2.1.1 Definisi Bank 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 (tentang 

perbankan), bahwa yang dimaksud bank adalah : 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak”.  

Sedangkan menurut Kasmir (2002:11) yang dimaksud bank adalah : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya”. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan 

jasa bank lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

 

2.1.2 Fungsi Bank 

Menurut Susilo dkk (2000:6), secara umum fungsi bank adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai : 



 

1. Agent of Trust 

Kepercayaan merupakan suatu dasar utama kegiatan perbankan baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyetor dana. Dalam hal ini masyarakat 

akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak 

bank juga akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau 

masyarakat, jika dilandasi dengan unsur kepercayaan. 

2. Agent of Development  

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk 

kelancaran kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil, kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan 

konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Dimana kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

3. Agent of Service 

Disamping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga 

memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang lain pada 

masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan bank erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank diantaranya adalah 

jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan 

bank, dan jasa penyelesaian penagihan. 



2.1.3 Jenis Bank 

Berikut ini merupakan jenis-jenis bank: 

1. Jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri atas: 

a) Bank Sentral 

Menurut UU No.3 Tahun 2004 (tentang Bank Indonesia), Bank 

Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk 

mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi 

perbankan serta menjalan fungsi sebagai lender of the last resort. 

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia 

adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau 

pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam 

undang-undang ini. 

b) Bank Umum 

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

9/7/PBI/2007 (tentang perubahan kegiatan usaha bank umum 

konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/04/hukum-administrasi-negara-otonomi.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/kecintaan-terhadap-bangsa-dan-negara.html
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/2009/04/20/usaha-perbankan/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/search/label/Pemerintah


umum konvensional) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang 

diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan 

seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank 

komersial (commercial bank). Bank umum mempunyai banyak 

kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang utama antara 

lain: 

- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, 

deposito, sertifikat deposito, dan tabungan; 

- memberikan kredit; 

- menerbitkan surat pengakuan utang; 

- memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun 

untuk kepentingan bank itu sendiri; 

- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga; 

- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; dan 

- melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/04/perbankan-syariah.html
http://sewaalat.wordpress.com/category/daftar-barang-sewa/


c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Menurut UU no.10 tahun 1998 (tentang perbankan), BPR adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh 

lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR 

dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). Ada kegiatan-

kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu menerima 

simpanan berupa giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta 

asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. 

Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-

hal berikut ini: 

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan 

simpanan deposito. 

- Memberikan pinjaman kepada masyarakat. 

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan 

prinsip syariah. 

2. Jenis bank berdasarkan kepemilikan 

Menurut Dahlan Siamat (2001:27) jenis bank berdasarkan kepemilikannya 

adalah sebagai berikut: 

http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/2009/02/22/etika-pergaulan-dalam-masyarakat-2/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/04/perbankan-syariah.html


a) Bank BUMN 

Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN) pada dasarnya adalah 

bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah (dalam referensi lain disebut Bank Persero). Dalam 

kegiatan usaha sehari-hari bank-bank pemerintah ini tidak berbeda 

dengan bank-bank umum swasta. Setelah deregulasi 1 Juni 1983 lebih-

lebih setelah Pakto 27, 1988 pemerintah tidak lagi memberlakukan 

peraturan dan perlakuan khusus atas kegiatan operasional bank-bank 

pemerintah sehingga mereka harus mampu melakukan kompetisi 

dengan bank-bank lainnya untuk tetap dapat bertahan. Tingkat 

keterlibatan pemerintah dalam manajemen bank terbatas hanya dalam 

penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas sesuai 

dengan ketentuan perundangan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. Pengangkatan Direksi dan Pengawas Bank dilakukan oleh 

Menteri Keuangan setelah mendengar persetujuan presiden. 

b) Bank Pemerintah Daerah 

Bank-bank milik pemerintah daerah adalah Bank-Bank Pembangunan 

Daerah yang pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang No.13 

tahun 1962. dengan diundangkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 

1998, BPD-BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan 



hukumnya apakah menjadi perseroan terbatas, koperasi atau 

perusahaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang 

tersebut diatas. 

c) Bank Swasta Nasional  

Bank Swasta Nasional adalah bank yang berbadan hukum Indonesia 

yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara 

Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dilihat dari lingkup 

usahanya, bank swasta nasional dapat dibedakan ke dalam bank devisa 

atau bank non devisa. Bank devisa (foreign exchange bank) adalah 

bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam 

valuta asing, setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, 

antara lain menerima simpanan dan memberikan kredit dalam valuta 

asing termasuk jasa-jasa keuangan yang terkait dengan valuta asing, 

misalnya letter of credit, travellers check. Sementara bank non devisa 

adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang 

berkaitan dengan valuta asing. 

d) Bank Asing 

Bank asing merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia 

yang saat ini hanya diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka 

kantor cabang pembantu di beberapa Ibukota Provinsi selain Jakarta 

yaitu Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, 



Medan dan Batam. Bank asing, yang sejak awal tahun 1970-an tidak 

diijinkan membuka kantor cabang di Indonesia, sejak pertengahan 

tahun 1999 bank asing diberi kesempatan membuka kantor cabangnya 

dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bank asing yang dapat 

membuka kantor cabangnya tersebut harus termasuk bank yang 

memiliki aset 200 terbesar dunia dan memiliki rating minimal A dari 

lembaga pemeringkat (rating agency) internasional. 

3. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya 

a) Bank Konvensional 

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. 

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

“berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. 

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang 

dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode 

bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai 

secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. 

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan 

produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, 

simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah 

dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/bahasa-indonesia.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/02/bahasa-indonesia.html


kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan 

pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, 

Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, 

bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. 

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya 

dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, 

dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan 

bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian 

dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran 

kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan 

BPR. 

b) Bank Syariah 

Bank syariah sekarang ini banyak berkembang. Bank syariah muncul 

di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank 

syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya 

adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah 

secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang 

menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, 

http://dariislam.blogspot.com/


dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu 

secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. 

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, 

dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan 

keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan 

bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. 

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat 

berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank 

syariah didasarkan pada  kesepakatan antara bank dengan nasabah 

penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, 

yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan 

diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada 

bank syariah: 

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah). 

- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan. 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/04/perbankan-syariah.html
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/2009/04/27/oke-dari-buku-murah-yang-menjual-buku-bekas-dan-baru-dengan-harga-murah/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/04/perbankan-syariah.html


- Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus 

berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan 

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank 

syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran 

bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, 

akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah 

tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di 

Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan 

dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. 

Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. 

 

2.1.4 Sumber Dana Bank 

Sumber dana bank adalah “usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka 

membiayai kegiatan operasinya” (Kasmir, 2008:66). Secara garis besar, jenis sumber 

dana bank dibagi menjadi : 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana yang didapat dari 

pihak bank itu sendiri (bukan merupakan dana pinjaman). Dana yang 

bersumber dari bank itu sendiri dapat dibagi menjadi: 

http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/2009/04/24/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/04/perbankan-syariah.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/01/warga-non-muslim.html


a. Setoran modal dari pemegang saham 

Sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham 

pada saat bank itu berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari pemiliki 

sebagian digunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan, dan 

promosi untuk menarik minat masyarakat atau nasabah. 

b. Cadangan-cadangan bank 

Cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang 

sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba 

tahun yang akan datang. 

c. Laba bank yang belum dibagi 

Laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

Dana yang berasal dari masyarakat luas adalah dana yang merupakan 

pinjaman dari luar bank, dalam hal ini adalah masyarakat. 

Dana yang berasal dari masyarakat luas dapat dibagi menjadi: 

a. Simpanan Giro 

Simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau 

dengan cara pemindahbukuan. 

 



b. Simpanan Tabungan  

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

c. Simpanan Deposito 

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan 

pihak bank yang bersangkutan. 

d. Jasa perbankan lainnya 

Meliputi kiriman uang transfer, kliring, inkasa, safe deposit box, bank 

card, cek wisata dan lain sebagainya. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya dapat dibagi menjadi: 

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia 

Kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami 

kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada 

pembiayaan sektor-sektor tertentu. 

b. Pinjaman antarbank (call money) 

Pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di 

dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga 

yang relatif tinggi. 

 



c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri 

Pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. 

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian 

diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan 

maupun non keuangan. 

 

2.2 Kesehatan Bank 

2.2.1 Definisi Kesehatan Bank 

Menurut Susilo dkk (2000:22), kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara 

normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia No. 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum, Kesehatan bank merupakan hasil penilaian Kualitatif atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilain 

faktor Permodalan, Kualitas Asset, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, Dan 

Sensitivitas terhadap resiko pasar. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank adalah 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan yang 

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor 



Permodalan, Kualitas Asset, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, Dan Sensitivitas 

terhadap resiko pasar. 

 

2.2.2 Manfaat Pentingnya Penilaian Kesehatan Bank 

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 

yang mengatur tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Penilaian 

tingkat kesehatan bank sangat penting dan bermanfaat karena merupakan tolok ukur 

bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan 

dengan ketentuan perbankan yang sehat dan juga sebagai tolok ukur untuk 

menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun 

secara perbankan. 

 

2.2.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 

mengenai sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum (Lembaran Negara No. 

4382). Pada dasarnya penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap 

hasil usaha bank dalam waktu tertentu dan tingkat kesehatan bank akan digolongkan 

dalam lima peringkat komposit masing-masing faktor. Adapun kriteria penetapan 

peringkat komposit adalah sebagai berikut :  

1. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat 

Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2); 



2. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan 

Peringkat Komposit 3 (PK-3); 

3. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan 

Peringkat Komposit 4 (PK-4); 

4. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan 

Peringkat Komposit 5 (PK-5). 

Berikut ini merupakan standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk menilai 

kesehatan bank umum untuk komponen-komponen CAMELS: 

Tabel 2.1 

Standar Komposit Metode CAMELS 

 

Komponen Rasio Standart 

Permodalan CAR (Capital Adequacy Ratio) 8% 

Kualitas aktiva BDR (Bad Debt Ratio) ≤6% 

APB (Aktiva Produktif Bermasalah) ≤5-8% 

Pemenuhan PPAP (Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif) 
100%-105% 

Manajemen  < 3,5 

Rentabilitas ROA (Return On Asset) 0,5%-1,25% 

ROE (Return On Equity) 5%-12,5% 

NIM (Net Interest Margin) 1,5%-2% 

BOPO (Biaya Operasional dibandingkan 

Pendapatan Operasional) 

≤96% 

Likuiditas LDR (Loan Deposit Ratio) ≤100%-120% 

Sensitivitas Manajemen Risiko Pasar - 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

2.2.4 Alat Analisis Metode CAMELS 

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Metode CAMELS 

terdiri dari faktor-faktor Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity 



to Market Risk. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 

kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang 

didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta 

pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian 

nasional. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan 

proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap 

faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif seperti, penerapan 

manajemen risiko, dan kepatuhan bank. Sedangkan pertimbangan unsur judgement 

merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara objektif dan independen 

berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang 

memadai serta terdokumentasikan dengan baik guna memperoleh hasil penilaian 

yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya (Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Analisa rasio yang digunakan oleh penulis 

pada kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Central Asia 

Tbk. ini menggunakan analisis metode CAMELS yang meliputi: 

 

2.2.4.1 Analisis Terhadap Faktor Permodalan 

Menurut Martono (2002:88) pada aspek permodalan ini yang dinilai adalah 

permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan bank. Penilaian tersebut 

didasarkan kepada Capital Adequacy Ratio (CAR) yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Permodalan yang cukup adalah berkaitan dengan penyediaan modal 



sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko yang mungkin timbul dari penanaman 

dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko serta untuk membiayai 

penanaman dalam benda tetap dan inventaris. 

Menurut SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian komponen permodalan dilakukan untuk 

menilai kecukupan tingkat modal yang dimiliki bank untuk menyerap kerugian yang 

mungkin timbul dari kegagalan usaha bank sentral untuk memenuhi ketentuan yang 

berlaku. Semakin besar rasio mengidentifikasikan bahwa bank semakin solvable. 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku.   

2. Komposisi permodalan. 

3. Trend ke depan / Proyeksi. 

4. Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan dibandingkan dengan Modal bank. 

5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal 

dari keuntungan (saldo laba). 

6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. 

7. Akses kepada sumber permodalan. 

8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank. 



Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, pendekatan sebagai dasar dalam 

penilaian permodalan ini menggunakan rasio Kecukupan Pemenuhan Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Formula 

yang digunakan untuk menilai komponen ini adalah rasio KPMM atau CAR yaitu :  

         Total Modal 

CAR =            x 100% 

     ATMR     

Keterangan :  

CAR : Capital Adequacy Ratio /Rasio kecukupan pemenuhan KPMM  

Total Modal : Modal inti dan Modal pelengkap setelah dikurangi penyertaan  

ATMR : Aktiva tertimbang menurut Risiko 

 

2.2.4.2 Analisis terhadap Faktor Kualitas Aktiva 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, aspek kualitas aktiva produktif ini merupakan penilaian jenis-jenis aktiva yang 

dimiliki oleh bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Penilaian pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aktiva ini dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut :  

1. Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkan dengan total 

Aktiva Produktif (AP). 

2. Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. 



3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset 

dibandingkan dengan aktiva produktif. 

4. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP). 

5. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. 

6. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif. 

7. Dokumentasi aktiva produktif. 

8. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 

 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aktiva ini 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :  

1. Aktiva Produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total Aktiva 

Produktif/Rasio Bad Debt Ratio (BDR) 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah semua aktiva yang dimiliki oleh 

bank karena suatu sebab terjadi gangguan sehungga usaha debitur mengalami 

kesulitan membayar bunga dan bahkan angsuran utang pokoknya. Formula 

pendukungnya :  

      Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan 

BDR =                               x 100% 

      Aktiva Produktif     

  

 

 

 

 



Keterangan:  

APYD  : Aktiva Produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung 

potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya 

ditetapkan sebagai berikut :  

a. 25 % dari Aktiva Produktif digolongkan Dalam Perhatian Khusus  

b. 50 % dari Aktiva Produktif digolongkan Kurang Lancar  

c. 75 % dari Aktiva Produktif digolongkan Diragukan  

d. 100 % dari Aktiva Produktif digolongkan Macet  

 Aktiva Produktif adalah kelompok aktiva yang berpotensi menghasilkan atau 

mendatangkan pendapatan bagi bank atau dapat disebut juga Earning Asset. Aktiva 

produktif terdiri dari penempatan pada bank lain, surat-surat berharga kepada pihak 

ketiga dan Bank Indonesia, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse 

repo), kredit kepada pihak ketiga, penyertaan kepada pihak ketiga, tagihan lain 

kepada pihak ketiga, dan komitmen dan kontijensi kepada pihak ketiga. 

2. Perkembangan aktiva Produktif bermasalah dibandingkan dengan Aktiva 

Produktif.  

Penilaian pada komponen ini dilakukan untuk menilai perkembangan kinerja 

Aktiva Produktif bermasalah selama 12 bulan terakhir. Hal ini juga berkaitan dengan 

kinerja manajemen bank yang tidak optimal dalam mengelola Aktiva Produktifnya. 

Hal yang perlu diperhatikan bank adalah menjaga kualitas Aktiva Produktifnya agar 

terhindar dari kelompok Aktiva Produktif yang bermasalah agar dapat menjalankan 



proyek perbankan yang sehat. Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produktif 

dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Formula pendukung :  

      Aktiva Produktif bermasalah 

APB =                                    x 100% 

        Aktiva Produktif     

 

Keterangan :  

Aktiva Produktif (AP) bermasalah merupakan AP dengan kualitas Kurang Lancar, 

Diragukan dan Macet, AP bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP)  

3. Tingkat Kecukupan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP). 

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur kecukupan Penyisihan Pengapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk guna menutup kemungkinan kerugian 

yang ditimbulkan oleh Aktiva Produktif. Formula Pendukung :  

       PPAP yang telah dibentuk 

PPAP =                                     

                                PPAP yang wajib dibentuk 

 

 

 

2.2.4.3 Analisis terhadap Faktor Manajemen 

Menurut Martono (2002:89) kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas 

manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari pendidikan 

serta pengalaman karyawan yang menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi. 

Unsur-unsur penilaian dalam kualitas manajemen adalah manajemen permodalan, 



manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen 

likuiditas yang didasarkan atas jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, penilaian faktor ini mencerminkan kemampuan pengurus bank dalam 

mengelola seluruh aspek operasional bank guna menciptakan praktek bank yang 

sehat. Hasil penilaian faktor manajemen mencerminkan kemampuan pengurus bank 

untuk mengidentifikasikan, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko-risiko 

yang melekat pada seluruh aktivitas bank, jaminan kondisi keuangan yang aman dan 

sehat, sistem operasional yang efisien dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku.  

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut :  

1. Manajemen Umum  

Manajemen umum dinilai dari praktek Good Corporate Governance pada 

bank. Pertanyaan yang ada pada komponen manajemen umum meliputi :  

a. Struktur dan komposisi pengurus bank  

Bank memiliki komposisi dan jumlah serta kualifikasi anggota Komisaris 

dan anggota Direksi yang sesuai dengan ukuran kompleksitas 

(karakteristik), kemampuan keuangan dan sasaran strategik bank.  

 

 



b. Penanganan conflict of interest  

Dalam hal ini terjadi conflict of interest, anggota dewan, komisaris, 

anggota direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin bank mampu 

menghindari atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau 

mengurangi keuntungan Bank dan tindakan melakukan pengungkapan 

(disclosure) conflict of interest tersebut dalam setiap keputusan.  

c. Independensi pengurus bank Anggota dewan Komisaris dan atau anggota 

Direksi memiliki kemampuan untuk bertindak independent dan 

menangani pengaruh pihak eksternal yang dapat mengakibatkan kualitas 

praktek good Corporate Governance bank memburuk ( menurun ).  

d. Kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan kualitas Good 

Corporate Governance.  

Bank memiliki kemampuan untuk mencegah atau membatasi kegiatan 

usaha bank yang menurunkan kualitas Good Corporate Governance, 

seperti perlakuan khusus kepada pihak intern.  

e. Transparansi informasi dan edukasi nasabah.  

Bank transparan dalam menyelenggarakan Good Corporate Governance 

dan menginformasikan kepada publik secara konsisten serta bank secara 

berkesinambungan melaksanakan edukasi kepada nasabah mengenai 

kegiatan operasional maupun produk dan jasa bank untuk menghindari 

timbulya informasi yang menyesatkan dan merugikan nasabah. 



f. Efektifitas kinerja fungsi komite  

Bank memiliki fungsi komite yang efektif untuk menunjang pengambilan 

keputusan yang tepat oleh pengurus bank, antara lain efektifitas dari 

komite menajemen resiko.  

2. Penerapan sistem manajemen risiko. 

Penilaian komponen ini bertujuan untuk menilai kecukupan sistem 

manajemen risiko dalam rangka pengendalian terhadap risiko-risiko yang 

dihadapi oleh bank. Pertanyaan terhadap penerapan manajemen risiko 

dilakukan dengan empat cakupan yaitu :  

a. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan direksi. 

Manajemen secara efektif mengidentifikasikan dan mengendalikan 

seluruh risiko bank yang berasal dari produk dan jasa, kegiatan 

operasional, kebijakan yang diambil dari produk dan aktifitas baru serta 

akibat perubahan kondisi pasar.  

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 

Manajemen diharapkan secara aktif mengelola risiko dan menantikan 

tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur, 

laporan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis 

secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah 

menghadapi perubahan kondisi pasar.  



c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian 

risiko serta sistem informasi manajemen risiko.  

Adanya prosedur pengendalian intern dan audit sangat komprehensif dan 

sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.  

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  

Manajemen diharapkan juga secara efektif dan akurat memantau kondisi 

bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat dan ketentuan yang 

berlaku serta kebijakan dan prosedur intern bank.  

3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan berlaku serta komitmen kepada Bank 

Indonesia atau pihak lain.  

Penilaian komponen ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan bank 

terhadap ketentuan yangberlaku serta komitmen pengurus bank terhadap Bank 

Indonesia serta otoritas lainnya. Pertanyaan/pernyataan pada penilaian 

komponen ini dilakukan terhadap :  

a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)  

Bank tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BPK ataupun bila 

pernah ada sesekali dalam pelanggaran BMPK dapat diselesaikan pada 

masa triwulan penilaian, 

b. Posisi Devisa Neto (PDN)  

Bank tidak melakukan pelanggaran rasio PDN ataupun bila pernah 

melakukan pelanggaran dapat diselesaikan pada masa triwulan penilaian.  



c. Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer/ KYC Principles )  

Dalam hal kepatuhan, bank tidak melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berlaku (KYC) dan apabila tejadi pelanggaran dapat 

diselesaikan pada masa triwulan penilaian.  

d. Kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya.  

Bank tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan 

komitmen dan bila melakukan pelanggaran dapat diselesaikan pada masa 

triwulan penilaian.  

 

2.2.4.4 Analisis terhadap Faktor Rentabilitas 

Menurut Martono (2002:89) pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah 

kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Bank 

yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. 

Berdasarkan SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen 

sebagai berikut:  

1. Return On Asset (ROA)  

2. Return On Equity (ROE)  

3. Net Interest Margin (NIM)  

4. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)  



5. Perkembangan laba operasional. 

6. Komposisi portofolio Aktiva Produktif dan diversifikasi pendapatan.  

7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.  

8. Prospek Laba Operasional.  

 

 Penilaian rasio rentabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Return On Asset (ROA)   

Penilaian komponen ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan manajemen 

atas seluruh aktivitasnya dalam menghasilkan laba. Apabila rasio ROA semakin kecil 

hal ini mengindikasikan kurangnya kemampuan bank baik dalam mengelola struktur 

aktiva maupun meningkatkan pendapatan dan efisiensi menekankan biaya yang 

mempengaruhi modal bank.  

       Laba sebelum pajak 

ROA =                                     

                            Rata-rata total asset 

                     

2. Return On Equity ( ROE )  

Penilaian komponen ini dilakukan untuk mengukur peranan tingkat laba 

terhadap modal bank. Rasio ini semakin besar mengindiksikan kemampuan modal 

dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin baik. Rasio ini semakin 

besar semakin mengindikasikan kemampuan modal dalam menghasilkan laba bagi 

pemegang saham semakin baik.  

 



       Laba setelah pajak 

ROE =                                     

            Modal inti  

3. Net Interest Margin ( NIM )  

Penilaian komponen ini dilakukan untuk mengetahui margin bunga atau 

kemampuan pendapatan bunga menutupi beban bunga, pembentukan cadangan 

sekaligus return terhadap rata-rata total asset. 

       Pendapatan bunga bersih 

NIM =                                     

            Aktiva produktif  

 

Keterangan :  

Pendapatan bunga bersih  : Pendapatan bunga-bunga beban  

Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan 

bunga (interest bearing assets).  

4. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)  

Penilaian ini dilakukan utnuk mengukur kemampuan pendapatan operasional 

dalam menutupi biaya operasional. Rasio BOPO yang semakin besar mencerminkan 

kurangnya kemampuan bank dalam menentukan biaya operasional serta dalam 

meningkatkan pendapatan operasionalnya, yang akan menimbulkan kerugian karena 

bank dinilai kurang efisien dalam mengelola usahanya. 

         Total beban operasional 

BOPO =                                     

      Total pendapatan operasional  

 



Keterangan :  

Pendapatan Operasional : Pendapatan bunga, komisi, dan provisi berkaitan dengan 

kegiatan pengkreditan maupun kegiatan perbankan 

lainnya.  

Beban Operasional  : Beban bunga, komisi dan provisi, beban tenaga kerja, 

umum dan administrasi, penyusutan serta beban lainnya 

yang sesuai dengan praktek akuntansi perbankan.  

 

2.2.4.5 Analisis terhadap Faktor Likuiditas 

Menurut Martono (2002:89) pada aspek likuiditas ini penilaian didasarkan 

atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan 

tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua 

permohonan kredit yang layak untuk disetujui.  

Berdasarkan SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen 

sebagai berikut: 

1. Aktiva likuid kurang 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang 1 

bulan.  

2. 1 month maturity mismatch ratio  

3. Loan to Deposito Ratio (LDR)  



4. Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang. 

5. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti  

6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities 

management/ALMA ). Indikator pendukung komponen ini adalah :  

7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal 

atau sumber-sumber pendanaan lainnya.  

8. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK)  

Penilaian rasio Likuiditas adalah sebagai berikut: 

      Kredit yang diberikan 

LDR =            

           Dana pihak ketiga 

Keterangan :  

Kredit yang diberikan : Total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga ( 

tidak termasuk kredit kepada bank lain )  

Dana Pihak ketiga      : Giro, Tabungan dan Deposito (tidak termasuk antar 

bank).  

 

2.2.4.6 Analisis terhadap Faktor Sensitivitas terhadap Risiko Pasar 

Berdasarkan SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tanggal 31Mei 2004 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui 

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 



1. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga 

dibandingkan dengan Potential Loss Suku Bunga. 

         Ekses Modal 

S1 =            

    Potensial Loss suku bunga     

Keterangan: 

a. Ekses modal adalah kelebihan modal dari modal minimum yang 

ditetapkan, khusus digunakan untuk antisipasi risiko suku bunga. 

b. Potential loss suku bunga adalah (gap position dari eksposur trading Book 

valas+banking book valas) x fluktuasi suku bunga. 

2. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potential loss Nilai Tukar. 

 

         Ekses Modal 

S2 =            

    Potensial Loss nilai tukar     

Keterangan: 

a. Ekses modal adalah kelebihan modal dari modal minimum yang 

ditetapkan, khusus digunakan untuk antisipasi risiko nilai tukar. 

b. Potential loss nilai tukar adalah (gap position dari eksposur trading Book 

valas+banking book valas) x fluktuasi nilai tukar. 

3. Kecukupan penerapan SistemManajemen Risiko Pasar (Market Risk). 

Penerapan Bank terhadap Sistem Manajemen Risiko Pasar meliputi: 



a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi bank terhadap potensi 

eksposur risiko pasar 

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko Pasar 

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian 

Risiko pasar serta sistem Informasi Manajemen Resiko Pasar. 

d. Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern (Internal Control) terhadap 

eksposur risiko pasar termasuk kecukupan fungsi audit intern. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini adalah 

berkaitan dengan pokok bahasan utama yaitu mengenai kinerja keuangan dan 

kesehatan bank, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antara 

lain: 

 Eny Nurhayati (2007), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja 

Keuangan Perbankan Syariah yang Telah Menetapkan Full Banking System (studi 

kasus pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)”, dengan periode 

penelitian tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Variabel penelitian yang digunakan 

adalah Permodalan: CAR; Kualitas Aktiva Produktif: Pemenuhan PPAP; Rasio 

Rentabilitas: ROA, BOPO; Rasio Likuiditas: LDR. Teknik analisa yang digunakan 

adalah metode CAMEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua bank 

mempunyai kinerja bagus dan prospek karena pembiayaan, permodalan, komposisi 



aktiva produktif melebihi ketentuan Bank Indonesia. Bank Syariah Mandiri lebih 

pesat namun Bank Muamalat Indonesia lebih stabil. 

 Sri Pujiyanti dan E. Susi Suhendra (2009), melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kinerja Keuangan Mengenai Tingkat Kesehatan Bank Dengan 

Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus Pada PT BNI (Persero) Tbk. dan PT 

Bukopin Tbk)” dengan periode penelitian tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. 

Variabel penelitian yang digunakan adalah Permodalan: CAR; Kualitas Aktiva 

Produktif: Pemenuhan PPAP; Rasio Rentabilitas: ROA, BOPO; Rasio Likuiditas: 

LDR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNI dan Bukopin tergolong bank 

yang sehat, berdasarkan tingkat kesehatan Bukopin lebih sehat daripada BNI. CAR: 

BNI peringkat 1 dan 2 (2006-2008), Bukopin peringkat 4 dan 5 (2006-2007), 

peringkat 1 (2008); KAP: BNI peringkat 3 (2006-2008), Bukopin peringkat 1 dan 2 

(2006-2007), peringkat 3 (2008); NPM: BNI peringkat 1 (2006), peringkat 3 (2007-

2008), Bukopin peringkat 1 (2006-2008); ROA: BNI peringkat 1 (2006), peringkat 3 

(2007-2008), Bukopin peringkat 1 (2006-2008); BOPO: BNI peringkat 1 (2006-

2008), Bukopin peringkat 1 (2006-2008); LDR: BNI peringkat 3 (2006), peringkat 1 

(2007-2008), Bukopin peringkat 1 (2006-2007), peringkat 2 (2008). 

 Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada objek, 

periode waktu dalam melakukan analisis, dan komponen rasio CAMELS yang 

digunakan. Pada penelitian sebelumnya, peneliti tidak meneliti semua komponen 

pada rasio CAMELS yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan 



Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 38). Rasio CAMELS yang tidak digunakan pada 

penelitian terdahulu adalah faktor manajemen bank dan sensitivitas terhadap risiko 

pasar. Padahal untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode 

CAMELS semua faktor harus dinilai secara bersama agar hasil yang didapatkan 

valid. Namun begitu, terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama menggunakan konsep metode 

CAMELS dalam menilai tingkat kesehatan bank sebagai pengukur kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran (kerangka teoritis) merupakan fondasi di mana seluruh 

proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang 

disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan 

pada situasi masalah dan diidentifikasikan melalui proses seperti wawancara, 

pengamatan, dan studi literatur (Sekaran, 2006:127).  

 

 

 



Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan, 2010 

 Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan, kerangka pikir dimulai dengan 

mengumpulkan laporan keuangan dan data penunjang dua perusahaan perbankan 

Pengumpulan Laporan Keuangan dan Data Penunjang Dua 

Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia 

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

2. PT. Bank Central Asia Tbk. 
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yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Central Asia Tbk. di 

Bursa Efek Indonesia. Setelah pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan perhitungan faktor penilaian CAMELS yang meliputi faktor permodalan, 

Kualitas Aset, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas. Setelah itu, melakukan 

analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan menetapkan 

peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan dan 

pengambilan keputusan manakah bank yang paling baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian ini 

menggambarkan kondisi kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

dan PT. Bank Central Asia Tbk. yang diukur dengan menggunakan metode 

CAMELS.  

Menurut Nasir (1983:39) penelitian diskriptif merupakan metode penelitian 

yang meneliti suatu obyek penelitian yang terjadi pada masa sekarang dan bertujuan 

untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai obyek yang diteliti tersebut, dengan demikian, penelitian deskriptif ini 

adalah penelitian yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah atau 

suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dengan menggunakan metode ini 

ditekankan pada gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari 

obyek yang diteliti. 

Menurut wiratha (2006:32), pada umumnya penelitian-penelitian deskriptif 

tidak dapat dihipotesiskan karena hanya menguraikan variabel satu per satu, 

sedangkan hipotesis membutuhkan beberapa variabel untuk melihat keterkaitan 

mereka seperti yang dapat ditemui pada penelitian-penelitian korelasi dan 



eksperimen. Sehingga informasi yang diperoleh adalah keadaan menurut apa yang 

sesungguhnya pada saat penelitian dilakukan. 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat duplikasi atau replikasi, karena 

dalam penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dan periode waktu yang berbeda 

pula. Dengan penelitian yang berkelanjutan ini bertujuan untuk memberikan bukti 

empirik bahwa CAMELS merupakan metode yang digunakan dalam menilai tingkat 

kesehatan bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank 

Central Asia Tbk. pada periode 2007-2009. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian ini adalah bank 

pemerintah yang diwakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan bank swasta 

nasional yang diwakili PT. Bank Central Asia Tbk.. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga 

obyek penelitiannya tidak terlalu luas. Dengan adanya fokus penelitian, maka akan 

memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

Penelitian ini lebih mengarah pada pembahasan yang ada kaitannya dengan analisa 

laporan keuangan, dan fokus penelitian adalah tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat 



Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Central Asia Tbk. periode 2007-2009 dengan 

menggunakan metode CAMELS. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

berupa angka rasio keuangan dan angka-angka akuntansi laporan keuangan. 

2. Data kualitatif, yaitu data yang bersifat non-angka. Data kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa deskripsi keadaan obyek penelitian, 

teori-teori yang mendukung dan data-data lain yang bukan dalam bentuk 

angka. 

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Menurut Indiantoro, Nur & Bambang Supomo (2002:147), data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. 

Berdasarkan sumber datanya, data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu data sekunder internal dan data sekunder eksternal. Sumber data sekunder 

internal yaitu berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, 



dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi. Sedangkan data sekunder eksternal 

umumnya disusun oleh suatu entitas selain dari organisasi yang bersangkutan. 

Data sekunder internal yang dipakai dalam penelitian ini berupa data laporan 

keuangan tahun 2007-2009 diperoleh dari website Bank Indonesia dan juga dari 

website PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk. 

serta ditunjang dengan studi kepustakaan untuk memperoleh sumber referensi yang 

mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk data sekunder eksternal yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu berupa prospektus perusahaan, literatur, jurnal, dan koran.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk 

mendapatkan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan. Adapun analisis 

rasio tersebut antara lain: 

1. Mengumpulkan data keuangan yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Central Asia Tbk. yang terdiri dari 

Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Kualitas Produktif, dan Laporan 

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. 

2. Menghitung dan menentukan masing-masing komponen dari rasio keuangan 

yang digunakan : 

 

 



a) Faktor Permodalan (Capital)  

          Total Modal 

CAR =            x 100% 

              ATMR     

b) Aspek Kualitas Aktiva Produktif (Assets Quality) 

        Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan 

BDR =                               x 100% 

           Aktiva Produktif     

 

       Aktiva Produktif bermasalah 

APB =                                    x 100% 

                Aktiva Produktif     

 

               PPAP yang telah dibentuk 

PPAP =                         x 100% 

            

                                           PPAP yang wajib dibentuk 

 

c) Faktor Manajemen 

 Penerapan sistem good corporate goverment 

d) Faktor Rentabilitas (Earnings) 

           Laba sebelum pajak 

ROA =        x 100% 

                           Total asset      

   

       Laba setelah pajak 

ROE =        x 100% 

               Modal inti 

 

       Pendapatan bunga bersih 

NIM =                     x 100% 

      Aktiva Produktif 

 

          



         Total beban operasional 

BOPO =                      x 100% 

                          Total pendapatan operasional 

 

e) Faktor Likuiditas (Liquidity) 

                      Kredit yang diberikan 

LDR =             x 100% 

                           Dana pihak ketiga 

f) Faktor Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk) 

 Penerapan sistem manajemen risiko pasar 
 

3. Menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada matriks 

kriteria penetapan peringkat komposit. 

4. Melakukan analisis dan pembahasan terhadap rasio-rasio keuangan sesuai 

dengan matriks perhitungan/analisis komponen faktor CAMELS dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang 

penilaian kesehatan pada bank umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk. 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der 

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, 

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode 

setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 

disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik 

Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, 

kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali 

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank 

Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 

dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari 

BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan 

ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan 

Nelayan. 



Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan 

baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) 

diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan 

NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang 

Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank 

Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 

menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 

1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan 

Pemerintah.  

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk mengalami beberapa perubahan yaitu: 

 Anggaran Dasar  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang seluruh 

perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang telah 

disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-



48353.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 06 Agustus 2008 beserta perubahan-

perubahannya. 

 Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

(PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat 

Indoesia (Persero) Tbk. No.51tanggal 26 Mei 2008. 

 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat  Indonesia Tbk. disingkat 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 7 Tanggal 13 Februari 

2009. 

 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2009. 

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada 

masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan 

kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

 

4.1.2 PT. Bank Central Asia Tbk. 

PT Bank Central Asia Tbk (“Bank BCA” atau “Bank”) didirikan di negara 

Republik Indonesia dengan Akta Notaris Raden Mas Soeprapto tanggal 10 Agustus 

1955 No. 38 dengan nama “N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting 

Factory”. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. J.A.5/89/19 tanggal 



10 Oktober 1955 dan diumumkan dalam Tambahan No. 595 pada Berita Negara No. 

62 tanggal 3 Agustus 1956. Nama Bank telah diubah beberapa kali, terakhir 

berdasarkan Akta Wargio Suhardjo, S.H., pengganti Notaris Ridwan Suselo, tanggal 

21 Mei 1974 No. 144, nama Bank diubah menjadi PT Bank Central Asia. 

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk 

perubahan yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham 

Bank pada bulan Mei 2000, yang antara lain, mengubah status Bank menjadi 

perusahaan terbuka dan nama Bank menjadi PT Bank Central Asia Tbk. Perubahan 

ini dilakukan dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., tanggal 29 Desember 1999 

No. 62, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. C-21020 

HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Desember 1999 dan diumumkan dalam Tambahan No. 

1871 pada Berita Negara No. 30 tanggal 14 April 2000. 

Perubahan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka Program 

Kompensasi Manajemen Berbasis Saham, dimana eksekusi opsi telah dilakukan 

hingga 31 Desember 2006, dilakukan dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., 

tanggal 9 Januari 2007 No. 1. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia No. W7-HT.01.04-797 tanggal 18 Januari 2007 dan diumumkan dalam 

tambahan No. 185 pada Berita Negara No. 15 tanggal 20 Februari 2007. 

Perubahan terakhir terhadap seluruh Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta 

Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi. tanggal 15 Januari 2009 No. 19. Akta ini 

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-12512.AH.01.02 



tanggal 14 April 2009 dan diumumkan dalam tambahan No. 12790 pada Berita 

Negara No. 38 tanggal 12 Mei 2009. 

Bank mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. 

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasarnya, Bank beroperasi sebagai bank umum. 

Bank bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Bank memperoleh izin untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 

42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957. Bank memperoleh izin untuk melakukan 

kegiatan usaha devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977. 

Bank berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Jalan M.H. Thamrin 

No.1. pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, bank memiliki sejumlah cabang dan 

kantor perwakilan sebagai berikut: 

2010  2009 

Cabang Dalam Negeri      893  856 

Kantor perwakilan Luar Negeri        2      2 

Jumlah        895  858 

Cabang-cabang dalam negeri berlokasi di berbagai pusat bisnis utama yang tersebar 

di seluruh Indonesia. Kantor-kantor perwakilan luar negeri berlokasi di Hong Kong 

dan Singapura. 



Berdasarkan surat keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

No. 19/BPPN/1998 tanggal 28 Mei 1998, BPPN mengambil alih operasi dan 

manajemen Bank. Sesuai dengan keputusan tersebut, status Bank diubah menjadi 

Bank Taken Over (BTO). Bank ditetapkan untuk ikut serta dalam program 

rekapitalisasi bank berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur 

Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 

1999 mengenai pelaksanaan program rekapitalisasi bank untuk Bank Taken Over. 

Sehubungan dengan program rekapitalisasi, pada tanggal 28 Mei 1999 Bank 

menerima pembayaran sebesar Rp 60.877.000,- dari Pemerintah Republik Indonesia. 

Jumlah ini terdiri dari (i) nilai pokok kredit yang diberikan kepada perusahaan afiliasi 

yang telah diserahkan kepada BPPN (terdiri dari Rp 47.751.000,- yang dialihkan 

secara efektif pada tanggal 21 September 1998 dan Rp 4.975.000,- yang dialihkan 

secara efektif pada tanggal 26 April 1999), dan (ii) bunga yang masih harus diterima 

atas kredit yang diberikan kepada perusahaan afiliasi terhitung sejak tanggal efektif 

pengalihan sampai dengan tanggal 30 April 1999, sejumlah Rp 8.771.000,- dikurangi 

dengan (iii) kelebihan saldo Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (termasuk bunga) 

sejumlah Rp 29.100.000,- atas pembayaran rekapitalisasi dari Pemerintah melalui 

BPPN sejumlah Rp 28.480.000,- Pada tanggal yang sama, Bank menggunakan 

penerimaan tersebut untuk membeli obligasi pemerintah yang baru diterbitkan 

sejumlah Rp 60.877.000,- (terdiri dari obligasi dengan tingkat bunga tetap sejumlah 



Rp 2.752.000,- dan obligasi dengan tingkat bunga variabel sejumlah Rp 58.125.000,- 

melalui Bank Indonesia). 

Berdasarkan surat keputusan Ketua BPPN No. SK-501/BPPN/0400 tanggal 

25 April 2000, BPPN mengembalikan Bank kepada Bank Indonesia yang berlaku 

efektif pada tanggal tersebut. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 

Peraturan Bank Indonesia No. 2/11/PBI/2000 tanggal 31 Maret 2000, Bank Indonesia 

mengumumkan melalui Peng. No. 2/4/Bgub tanggal 28 April 2000, bahwa program 

pemulihan termasuk restrukturisasi Bank telah selesai dan Bank telah dikembalikan 

ke dalam pengawasan Bank Indonesia.  

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1611/PM/2001 

tanggal 29 Juni 2001, Bank menawarkan lagi 588.800.000 saham dengan jumlah nilai 

nominal Rp 147.200,- (harga penawaran Rp 900,- (nilai penuh) per saham), yang 

merupakan 10% dari modal saham ditempatkan dan disetor saat itu, sebagai bagian 

dari divestasi pemilikan saham Republik Indonesia yang diwakili oleh BPPN. 

Penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

pada tanggal 10 Juli 2001. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Kinerja Keuangan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kinerja keuangan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Central Asia yang diukur 



menggunakan metode CAMELS yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Deskripsi 

faktor-faktor tersebut dijelaskan pada pembahasan berikut ini :   

4.2.1.1 Analisis Terhadap Faktor Permodalan (Capital) 

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk mengetahui 

kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. 

Tujuannya adalah untuk memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-

sumber di luar bank. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal 

suatu bank. Rumus CAR yang digunakan adalah : 

         Total Modal 

CAR =            x 100% 

     ATMR     

 Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada faktor permodalan 

: 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan CAR atau 

KPMM selama tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 



Tabel 4.1 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Modal 17.058.707 19.187.674 22.839.021 

ATMR 107.710.979 145.580.709 173.068.002 

CAR 15,84% 13,18% 13,20% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa CAR PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2008 sebesar 13,18% lebih rendah 

dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2007 sebesar 15,84%. Hal ini 

disebabkan karena ATMR tahun 2008 mengalami peningkatan signifikan yang pada 

akhirnya berdampak pada turunnya rasio CAR. Sedangkan pada tahun 2009 CAR PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengalami peningkatan sebesar 13,20% lebih 

tinggi dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2008 yang sebesar 13,18%. 

Nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank BRI dari tahun ke 

tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva berisiko yang 

dimiliki Bank BRI meningkat. Artinya semakin tinggi beban bank untuk menanggung 

risiko kerugian-kerugian yang besar. Namun kenaikan ATMR secara keseluruhan 

besarnya masih sesuai secara proporsional dengan modal, dalam hal kecukupan 

modal atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki dan pendanaan kegiatannya.  

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai CAR dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut ini : 

 



Gambar 4.1 

Grafik Capital Adequacy Ratio (CAR) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas terlihat bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. pada tahun 2007-2009 mempunyai rasio CAR yang cukup jauh diatas 

ketentuan minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Dilihat 

dari nilai CAR, dapat dikatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

memiliki kinerja yang baik dan memenuhi kriteria CAR yang sehat. Nilai CAR diatas 

8% menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah memiliki 

permodalan yang cukup baik untuk mendukung kegiatan bank secara efisien. Dapat 

disimpulkan kemungkinan bank mengalami kesulitan keuangan semakin kecil dan 

bank mempunyai kemampuan keuangan yang kuat, serta mampu mengendalikan 

risiko kerugian yang dihadapi. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian peringkat 

komponen faktor permodalan untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada 



tahun 2007-2009 saya simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) yang berarti baik. 

Secara keseluruhan permodalan  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dari sisi 

CAR adalah sehat.  

 

b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan CAR atau 

KPMM selama tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.2 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

        (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Modal 18.590.263 20,876,066 22,832,586 

ATMR 96.705.929 132.276.897 148.967.979 

CAR 19,22% 15,78% 15,33% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa CAR PT. 

Bank Central Asia Tbk. dari tahun 2007-2009 mengalami penurunan disebabkan 

karena meningkatnya ATMR yang pada akhirnya berdampak pada turunnya rasio 

CAR. Nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank BCA dari tahun ke 

tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva berisiko yang 

dimiliki Bank BCA meningkat. Artinya semakin tinggi beban bank untuk 

menanggung risiko kerugian-kerugian yang besar. Namun kenaikan ATMR secara 

keseluruhan besarnya masih sesuai secara proporsional dengan modal, dalam hal 



kecukupan modal atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki dan pendanaan 

kegiatannya.  

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai CAR dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut ini: 

Gambar 4.2 

Grafik Capital Adequancy Ratio (CAR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Berdasarkan gambar 4.2 diatas terlihat bahwa PT. Bank Central Asia Tbk. 

pada tahun 2007-2009 mempunyai rasio CAR yang cukup jauh diatas ketentuan 

minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Nilai CAR diatas 

8% menunjukkan bahwa PT. Bank Central Asia Tbk. telah memiliki permodalan 

yang cukup baik untuk mendukung kegiatan bank secara efisien. Dapat disimpulkan 

kemungkinan bank mengalami kesulitan keuangan semakin kecil dan bank 

mempunyai kemampuan keuangan yang kuat, serta mampu mengendalikan risiko 



kerugian yang dihadapi. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian peringkat 

komponen faktor permodalan untuk PT. Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2007 

saya simpulkan mendapat nilai peringkat 1 (satu) yang berarti sangat baik, sedangkan 

tahun 2008-2009 mendapat nilai peringkat 2 (dua) yang berarti baik. Secara 

keseluruhan mengindikasikan keadaan permodalan  PT. Bank Central Asia Tbk. dari 

sisi CAR adalah sehat. 

 

4.2.1.2 Analisis Terhadap Faktor Kualitas Asset (Asset Quality) 

Berikut ini adalah rasio-rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas 

asset PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Central Asia Tbk. : 

4.2.1.2.1 Aktiva Produktif yang  Diklasifikasikan Dibandingkan Dengan Total 

Aktiva Produktif/Bad Debt Ratio (BDR) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva 

produktif/BDR digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana bank memelihara 

kualitas aktiva seproduktif mungkin. Rumus rasio BDR yang digunakan adalah: 

      Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan 

BDR =                               x 100% 

      Aktiva Produktif      

 

Semakin besar rasio BDR maka semakin rendah kualitas aktiva produktif dan 

semakin buruk kondisi bank tersebut. Sebaliknya, semakin kecil rasio ini akan 

semakin tinggi kualitas aktiva produktif sebuah bank berarti semakin baik 



kondisinya. Standar yang ditetapkan berkisar antara 3%-6% untuk kinerja bank yang 

tergolong cukup baik. 

Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada rasio BDR: 

 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan rasio BDR PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk.: 

Tabel 4.3 

Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tahun 2007 

       (Dalam jutaan rupiah) 

Akun Nominal % 

klasifikasi 

Jumlah 

(Nominal x % 

klasifikasi) 

Aktiva produktif:    

      Lancar 167.501.289 0% 0 

      Dalam perhatian khusus 4.993.071 25% 1.248.267,75 

      Kurang lancar 836.233 50% 418.116,50 

      Diragukan 580.928 75% 435.696,00 

      Macet 2.502.282 100% 2.502.282,00 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan   4.604.362,25 

Total aktiva produktif   176.413.803,00 

BDR   2,61% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tahun 2008 

        (Dalam jutaan rupiah) 

Akun Nominal % 

klasifikasi 

Jumlah 

(Nominal x % 

klasifikasi) 

Aktiva produktif:    

      Lancar 224.124.487 0% 0 

      Dalam perhatian khusus 8.137.220 25% 2.034.305,00 

      Kurang lancar 1.018.439 50% 509.219,50 

      Diragukan 835,321 75% 626.490,75 

      Macet 3.207.703 100% 3.207.703,00 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan   6.377.718,25 

Total aktiva produktif   237.323.170,00 

BDR   2,69% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 

Tabel 4.5 

Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tahun 2009 

        (Dalam jutaan rupiah) 

Akun Nominal % 

klasifikasi 

Jumlah 

(Nominal x % 

klasifikasi) 

Aktiva produktif:    

      Lancar 290.301.626 0% 0 

      Dalam perhatian khusus 10.859.439 25% 2.714.859,75 

      Kurang lancar 1.832.223 50% 916.111,50 

      Diragukan 1.507.130 75% 1.130.347,50 

      Macet 4.589.141 100% 4.589.141,00 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan   9.350.459,75 

Total aktiva produktif   309.089.559,00 

BDR   3,02% 

Sumber: Data olahan, 2010. 



Dari perhitungan pada tabel 4.3-4.5 dapat dilihat bahwa rasio BDR PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2007 sebesar 2,61%, tahun 2008 sebesar 

2,69% dan tahun 2009 sebesar 3,02% mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan 

menurunnya jumlah kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio BDR dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut ini: 

Gambar 4.3 

Grafik Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

 

Berdasarkan gambar 4.3 diatas terlihat bahwa keseluruhan rasio BDR PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2007-2009 menunjukkan nilai 

yang berada dibawah 6% yang merupakan standar maksimum dari Bank Indonesia. 

Dilihat dari nilai rasio BDR dapat dikatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia 



(Persero) Tbk. memiliki kinerja yang baik. Atas dasar analisis tersebut maka 

penilaian peringkat rasio BDR untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada 

tahun 2007-2008 saya simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) berarti baik yang 

mengindikasikan rasio BDR adalah sehat, sedangkan pada tahun 2009 mendapat nilai 

peringkat 3 (tiga) berarti cukup baik yang mengindikasikan keadaan rasio BDR  

adalah cukup sehat. 

b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan rasio BDR PT. Bank Central Asia 

Tbk.: 

Tabel 4.6 

Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Tahun 2007 

        (Dalam jutaan rupiah) 

Akun Nominal % 

klasifikasi 

Jumlah 

(Nominal x % 

klasifikasi) 

Aktiva produktif:    

      Lancar 189.252.497 0% 0 

      Dalam perhatian khusus 1.282.905 25% 320.726,25 

      Kurang lancar 132.660 50% 66.330,00 

      Diragukan 65.100 75% 48.825,00 

      Macet 507.125 100% 507.125,00 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan   943.006,25 

Total aktiva produktif   191.240.287 

BDR   0,49% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 

 

 



Tabel 4.7 

Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Tahun 2008 

        (Dalam jutaan rupiah) 

Akun Nominal % 

klasifikasi 

Jumlah 

(Nominal x % 

klasifikasi) 

Aktiva produktif:    

      Lancar 224.192.323 0% 0 

      Dalam perhatian khusus 2.458.761 25% 614.690,25 

      Kurang lancar 70.273 50% 35.136,50 

      Diragukan 79.336 75% 59.502,00 

      Macet 561.407 100% 561.407,00 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan   1.270.735,75 

Total aktiva produktif   227.362.100,00 

BDR   0,56% 

Sumber: Data olahan, 2010 

 

Tabel 4.8 

Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Tahun 2009 

     (Dalam jutaan rupiah) 

Akun Nominal % 

klasifikasi 

Jumlah 

(Nominal x % 

klasifikasi) 

Aktiva produktif:    

      Lancar 262.844.836 0% 0 

      Dalam perhatian khusus 1.952.745 25% 488.186,25 

      Kurang lancar 130.490 50% 65.245,00 

      Diragukan 97.428 75% 73.071,00 

      Macet 621.165 100% 621.165 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan   1.247.667,25 

Total aktiva produktif   265.646.664,00 

BDR   0,47% 

Sumber: Data olahan, 2010. 



Dari perhitungan pada tabel 4.6-4.8 dapat dilihat bahwa rasio BDR PT. Bank 

Central Asia Tbk. pada tahun 2008 sebesar 0,56% lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan tahun 2007 sebesar 0,49%. Kenaikan ini disebabkan karena menurunnya  

jumlah kredit kurang lancar. Sedangkan rasio BDR tahun 2009 sebesar 0,47% 

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 0,56%. 

Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah  kredit dalam perhatian 

khusus kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio BDR dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut ini: 

Gambar 4.4 

Grafik Bad Debt Ratio (BDR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

 

Berdasarkan gambar 4.4 diatas terlihat bahwa keseluruhan rasio BDR PT. 

Bank Central Asia Tbk. selama periode 2007-2009 menunjukkan nilai yang berada 



dibawah 3% yang merupakan standar minimum dari Bank Indonesia. Dilihat dari 

nilai rasio BDR dapat dikatakan bahwa PT. Bank Central Asia Tbk. memiliki kinerja 

yang sangat baik dan memenuhi kriteria BDR yang sehat. Nilai BDR yang berada 

dibawah kisaran angka 3%-6% mengindikasikan kemampuan bank dalam mengelola 

aktiva produktif dengan sangat baik. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian 

peringkat rasio BDR untuk PT. Bank Central Asia Tbk.  pada tahun 2007-2009 saya 

simpulkan mendapat nilai peringkat 1 (satu) berarti sangat baik yang 

mengindikasikan keadaan rasio BDR  PT. Bank Central Asia Tbk. adalah sehat. 

 

4.2.1.2.2 Perkembangan Aktiva Produktif Bermasalah Dibandingkan dengan 

Aktiva Produktif (APB) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB) digunakan untuk menilai 

perkembangan kinerja aktiva produktif bermasalah selama 12 bulan terakhir. Hal ini 

juga berkaitan dengan kinerja manajemen bank yang tidak optimal dalam mengelola 

aktiva produktifnya. Hal yang perlu diperhatikan bank adalah menjaga kualitas aktiva 

produktifnya agar terhindar dari kelompok aktiva produktif yang bermasalah agar 

dapat menjalankan proyek perbankan yang sehat. Rumus rasio APB yang digunakan 

adalah: 

          Aktiva Produktif Bermasalah 

APB =                             x 100% 

     Aktiva Produktif      



 Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas aktiva produkif, 

maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sebaliknya 

semakin rendah rasio APB maka akan semakin baik kondisi suatu bank. Standar yang 

ditetapkan berkisar antara 5%-8% untuk kinerja bank yang tergolong cukup baik.  

Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada rasio APB: 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan rasio APB PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk.: 

Tabel 4.9 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tahun 2007-2009 

      (Dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Aktiva produktif:    

      Kurang lancar 836.233 1.018.439 1.832.223 

      Diragukan 580.928 835,321 1.507.130 

      Macet 2.502.282 3.207.703 4.589.141 

Aktiva produktif bermasalah 3.919.443 5.061.463 7.928.494 

Total aktiva produktif 176.413.803 237.323.170 309.089.559 

APB 2,22% 2,13% 2,57% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 Rasio Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB) PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. tahun 2008 sebesar 

2,13% mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 2,22% yang berarti 

kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktif mengalami perbaikan walaupun 

tidak signifikan. Berbeda dengan tahun 2009 yang mengalami peningkatan sebesar 



2,57% dibandingkan tahun 2008 sebesar 2,13%. Peningkatan ini disebabkan oleh 

peningkatan jumlah aktiva produktif bermasalah. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio APB dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut ini: 

Tabel 4.5 

Grafik Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari Gambar 4.5 diatas terlihat bahwa nilai Rasio Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2009 

telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam menilai perkembangan Aktiva 

Produktif Bermasalah/Non Performing Asset- gross (NPA) yaitu dibawah standar 

yang ditetapkan sebesar 5%-8%. Dengan nilai Rasio APB sesuai ketentuan Bank 

Indonesia maka memberikan keyakinan atas jaminan kegiatan pengelolaan Aktiva 

Produktif Bermasalah  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah dijalankan 



dengan baik. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio APB untuk 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2007-2009 saya simpulkan 

mendapat nilai peringkat 2 (dua) bararti baik yang mengindikasikan keadaan rasio 

APB  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sehat. 

 

b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan rasio APB PT. Bank Central Asia Tbk.: 

Tabel 4.10 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

Akun 2007 2008 2009 

Aktiva produktif:    

      Kurang lancar 132.660 70.273 130.490 

      Diragukan 65.100 79.336 97.428 

      Macet 507.125 561.407 621.165 

Aktiva produktif bermasalah 704.885 711.016 849.083 

Total aktiva produktif 191.240.287 227.362.100 265.646.664 

APB 0,36% 0,31% 0,32% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.10 Rasio Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB) PT. Bank Central Asia Tbk. tahun 2008 sebesar 0,31% mengalami 

penurunan dari tahun 2007 sebesar 0,36% yang berarti kemampuan bank dalam 

mengelola aktiva produktif mengalami perbaikan walaupun tidak signifikan. Berbeda 

dengan tahun 2009 yang mengalami peningkatan sebesar 0,32% dibandingkan tahun 

2008 sebesar 0,31%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah aktiva 

produktif bermasalah. 



Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio APB dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut ini : 

Gambar 4.6 

Grafik Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

 Dari Gambar 4.6 diatas terlihat bahwa nilai Rasio Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB) PT. Bank Central Asia Tbk. periode 2007-2009 telah memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia dalam menilai perkembangan Aktiva Produktif 

Bermasalah/Non Performing Asset- gross (NPA) yaitu dibawah standar yang 

ditetapkan sebesar 5%-8%. Dengan nilai Rasio APB sesuai ketentuan Bank Indonesia 

maka memberikan keyakinan atas jaminan kegiatan pengelolaan Aktiva Produktif 

Bermasalah  PT. Bank Central Asia Tbk. telah dijalankan dengan baik. Atas dasar 

analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio APB untuk PT. Bank Central Asia 



Tbk. Saya simpulkan mendapat nilai peringkat 1 (satu) berarti sangat baik yang 

mengindikasikan keadaan rasio APD  PT. Bank Central Asia Tbk. adalah sehat. 

 

4.2.1.2.3 Tingkat Kecukupan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif (PPAP) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, rasio kecukupan pembentukan PPAP digunakan untuk menilai perkembangan 

kinerja aktiva produktif bermasalah selama 12 bulan terakhir. Hal ini juga berkaitan 

dengan kinerja manajemen bank yang tidak optimal dalam mengelola aktiva 

produktifnya. Hal yang perlu diperhatikan bank adalah menjaga kualitas aktiva 

produktifnya agar terhindar dari kelompok aktiva produktif yang bermasalah agar 

dapat menjalankan proyek perbankan yang sehat. Rumus rasio PPAP yang digunakan 

adalah: 

               PPAP yang telah dibentuk 

PPAP =                     x 100% 

          PPAP yang wajib dibentuk      

 Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik kualitas aktiva produkif, 

maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sebaliknya 

semakin rendah rasio PPAP maka akan semakin buruk kondisi suatu bank. Standar 

yang ditetapkan berkisar antara 100%-105% untuk kinerja bank yang tergolong 

cukup baik.  



Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada rasio kecukupan 

pembentukan PPAP : 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan rasio PPAP PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk.: 

Tabel 4.11 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

PPAP telah dibentuk 7.143.197 8.899.580 13.608.786 

PPAP wajib dibentuk 4.431.184 5.925.127 9.555.902 

Pemenuhan PPAP 161,20% 150,20% 142,41% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.11 rasio Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengalami 

penurunan 11% (161,20%-150,20%) ditahun 2008, yang disebabkan adanya 

peningkatan PPAP wajib dibentuk yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 1.493.943 

juta (5.925.127 juta - 4.431.184 juta). Begitu pula ditahun 2009 mengalami 

penurunan 7,79% (150,20% - 142,41%). Hal ini mengindikasikan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi PPAP mengalami penurunan. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio APB dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut ini: 

 

 



Gambar 4.7 

Grafik Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari gambar 4.7 diatas terlihat bahwa rasio kecukupan pembentukan PPAP  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia 

dalam menilai tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif yaitu diatas standar yang ditetapkan sebesar 100%-105%. Walaupun nilai 

rata-rata rasio kecukupan pembentukan PPAP mengalami penurunan, namun 

keseluruhan nilai PPAP yang dibentuk selama periode tahun 2007-2009 secara 

signifikan juga lebih tinggi dari PPAP yang wajib dibentuk. Hal ini mengindikasikan 

kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah baik. Dengan PPAP yang 

telah dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia, akan memberikan keyakinan atas 

jaminan kegiatan operasional bank atas penggunaan dana bank yang disalurkan untuk 

pembiayaan kepada nasabah, sesuai dengan klasifikasi aktiva produktif. Sehingga 



jika suatu saat terjadi pembiayaan yang bermasalah atau bahkan macet, maka 

operasional bank masih dapat dijalankan dengan baik. Atas dasar analisis tersebut 

maka penilaian peringkat rasio PPAP untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. saya simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) berarti baik yang 

mengindikasikan keadaan rasio APB  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

adalah sehat. 

 

b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan rasio PPAP PT. Bank Central Asia 

Tbk.: 

Tabel 4.12 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

PPAP dibentuk 1.939.705 3.578.401 5.403.118 

PPAP wajib dibentuk 1.596.757 2.102.134 2.284.187 

Pemenuhan PPAP 121,48% 170,23% 236,54% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 Rasio Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) PT. Bank Central Asia Tbk. mengalami peningkatan 

66,31% (236,54%-121,48%) ditahun 2009. Hal ini mengindikasikan kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

 Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio APB 

dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini: 



Gambar 4.8 

Grafik Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari gambar 4.8 diatas terlihat bahwa rasio kecukupan pembentukan PPAP  

PT. Bank Central Asia Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam menilai 

tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yaitu 

diatas standar yang ditetapkan sebesar 100%-105%. Rasio PPAP PT. Bank Central 

Asia Tbk. terus mengalami kenaikan dari tahun 2007 ke 2009. Atas dasar analisis 

tersebut maka penilaian peringkat rasio PPAP untuk PT. Bank Central Asia Tbk. saya 

simpulkan mendapat nilai peringkat 1 (satu) berarti sangat baik yang 

mengindikasikan keadaan rasio PPAP  PT. Bank Central Asia Tbk. adalah sehat. 

 

 

 



4.2.1.3 Analisis Terhadap Faktor Manajemen 

Penilaian komponen ini dinilai dari praktek Good Corporate Governance 

pada bank. Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG adalah sebagai berikut: 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

Berikut ini adalah hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG yang meliputi 11 

(sebelas) aspek penilaian: 

Tabel 4.13 

Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG 

Tahun 2007, 2008, dan 2009 

No. Aspek Yang Dinilai Bobot 

(A) 

Peringkat 

(B) 

Nilai 

(A x B) 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung 

Jawab Dewan Komisaris 

10% 1 0,10 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung 

Jawab Direksi 

20% 1 0,20 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas 

Komite 

10% 1 0,10 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 10% 1 0,10 

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5% 2 0,10 

6. Penerapan Fungsi Audit Intern 5% 1 0,05 

7. Penerapan Fungsi Audit Ektern 5% 1 0,05 

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko 

dan Pengendalian Intern 

7,5% 3 0,225 

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait 

(Related Party) dan Debitur Besar 

(Large Exposures) 

7,5% 1 0,075 

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan 

Non Keuangan Bank, Laporan 

Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal 

15% 2 0,30 

11. Rencana Strategis Bank 5% 1 0,05 

 Nilai Komposit 100%  1,35 

 

 



b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

Berikut ini adalah hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG yang meliputi 11 

(sebelas) aspek penilaian: 

Tabel 4.14 

Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Tahun 2007, 2008, dan 2009 

No. Aspek Yang Dinilai Bobot 

(A) 

Peringkat 

(B) 

Nilai 

(A x B) 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung 

Jawab Dewan Komisaris 

10% 1 0,10 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung 

Jawab Direksi 

20% 1 0,20 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas 

Komite 

10% 1 0,10 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 10% 1 0,10 

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5% 2 0,10 

6. Penerapan Fungsi Audit Intern 5% 2 0,10 

7. Penerapan Fungsi Audit Ektern 5% 2 0,10 

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko 

dan Pengendalian Intern 

7,5% 2 0,15 

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait 

(Related Party) dan Debitur Besar 

(Large Exposures) 

7,5% 2 0,15 

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan 

Non Keuangan Bank, Laporan 

Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal 

15% 1 0,15 

11. Rencana Strategis Bank 5% 2 0,10 

 Nilai Komposit 100%  1,35 

 

BRI dan BCA menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good 

Corporate Governance (GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi 

nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Dalam implementasi GCG di dalam 

organisasi perusahaan, BRI dan BCA berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik 



GCG berdasarkan ketentuan yang ada dan dengan memperhatikan Best Practices. 

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan 

merupakan modal utama BRI dan BCA untuk mewujudkan sebuah organisasi yang 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab, wajar dan independen. Sebagai bukti 

komitmen tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan dalam pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG 

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Bapepam 

yakni tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas komite-komite, penanganan hal-hal yang mengandung benturan 

kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit internal dan audit 

eksternal, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan 

dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures), 

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG 

dan laporan internal serta rencana strategis bank. Berdasarkan hasil self assessment 

tentang pelaksanaan GCG di lingkungan BRI dan BCA, yang meliputi 11 (sebelas) 

aspek penilaian tersebut, maka sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia, BRI dan 

BCA memberi nilai 1,35 dengan peringkat 1 (satu) atau sama dengan predikat sangat 

baik dalam nilai kompositnya yang mengindikasikan manajemen BRI dan BCA 

adalah sehat. 

 

 



4.2.1.4 Analisis Terhadap Faktor Rentabilitas (Earnings) 

Analisis rasio rentabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan 

profitabilitas bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva produktif dan sumber 

pendapatan lainnya. Hasil usaha dari bank dapat berupa kerugian yang diderita 

maupun laba yang diperoleh. Laba tersebut harus mampu menutup kerugian-kerugian 

yang mungkin terjadi di kemudian hari. Perhitungan rasio rentabilitas didasarkan 

pada: 

4.2.1.4.1 Rasio Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak). Rumus ROA yang digunakan adalah: 

           Laba sebelum pajak 

ROA =          x 100% 

     Total asset      

 

Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Sebaliknya, semakin kesil ROA kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin besar karena menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh kecil. ROA 

yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset yang berarti efisiensi manajemen 

dalam menciptakan laba perusahaan. Standar yang ditetapkan berkisar antara 0,5%-

1,25% untuk kinerja yang cukup baik. 

Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada faktor rentabilitas: 



a. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan Return On 

Asset (ROA) selama tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.15 

Return On Asset (ROA) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Laba sebelum pajak 7.780.074 8.822.012 9.891.228 

Total asset 203.734.938 246.076.896 316.947.029 

ROA 3,82% 3,59% 3,12% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 Dari tabel 4.15 diketahui bahwa tingkat ROA pada tahun 2008 mengalami 

penurunan sebesar 0,23% (3,82%-3,59%), begitu pula dengan tahun 2009 mengalami 

penurunan sebesar 0,47% (3,59%-3,12%). Penurunan ini disebabkan karena adanya 

peningkatan total asset yang cukup signifikan.  

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio ROE dapat 

dilihat pada gambar grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.9 

Grafik Return On Asset (ROA) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

 

Dari gambar 4.9 diatas terlihat bahwa rasio ROA PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu diatas standar yang 

ditetapkan sebesar 0,5%-1,25%. Rasio ROA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. terus mengalami penurunan dari tahun 2007 ke 2009. Tetapi penurunan tersebut 

masih proporsional karena berada cukup jauh diatas ketentuan Bank Indonesia.  Atas 

dasar analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio ROA untuk PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2007-2008 saya simpulkan mendapat nilai 

peringkat 1 (satu) berarti sangat baik, sedangkan pada tahun 2009  mendapat nilai 

peringkat 2 (dua) berarti baik. Secara keseluruhan mengindikasikan keadaan rasio 

ROA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sehat. 



 

b. PT. Bank Central Asia tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan ROA selama 

tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Return On Asset (ROA) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Laba sebelum pajak 6.401.630 7.720.043 8.945.092 

Total asset 218.005.008 245.569.856 282.392.294 

ROA 2,94% 3,14% 3,17% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari tabel 4.16 diketahui bahwa tingkat ROA pada tahun 2008 mengalami 

peningkatan sebesar 0,2% (3,14%-2,94%), begitu pula dengan tahun 2009 mengalami 

peningkatan sebesar 0,03% (3,17%-3,14%). Peningkatan mengindikasikan 

kemampuan bank baik dalam mengelola struktur aktiva maupun meningkatkan 

pendapatan dan efisiensi menekankan biaya yang mempengaruhi modal bank. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio ROE dapat 

dilihat pada gambar grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Gambar 4.10 

Grafik Return On Asset (ROA) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari gambar 4.27 diatas terlihat bahwa rasio ROA  PT. Bank Central Asia 

Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu diatas standar yang ditetapkan 

sebesar 5%-12,5%. Rasio ROA PT. Bank Central Asia Tbk. terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 ke 2009. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian 

peringkat rasio ROA untuk PT. Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2007-2009 saya 

simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) berarti baik yang mengindikasikan 

keadaan rasio ROA  PT. Bank Central Asia Tbk. adalah sehat. 

 

 

 



4.2.1.4.2 Rasio Return On Equity (ROE) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNP/tanggal 31 Mei 

2004, Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

peranan tingkat laba terhadap modal bank. Rumus rasio ROE yang digunakan adalah: 

              Laba setelah pajak 

ROE =       x 100% 

             Modal inti 

 

Semakin besar rasio ini maka mengindikasikan kemampuan modal dalam 

menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin baik. Standar yang ditetapkan 

Bank Indonesia untuk rasio ROE berkisar antara 5%-12,5%.  

Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada faktor rentabilitas: 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan ROE selama 

tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.17 

Return On Equity (ROE) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Laba setelah pajak 4.838.001 5.958.368 7.308.292 

Modal inti 15.448.235 17.795.610 21.137.919 

ROE 31,32% 33,48% 34,57% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari tabel 4.17 diketahui bahwa rasio ROE mengalami peningkatan sebesar 

2,16% (33,48%-31,32%) ditahun 2008, begitu pula ditahun 2009 rasio ROE 



mengalami peningkatan sebesar 1,09% (34,57%-33,48%). Peningkatan ROE 

disebabkan karena meningkatnya modal inti sehingga mengindiksikan kemampuan 

modal dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin baik.  

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio ROE dapat 

dilihat pada gambar grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.11 

Grafik Return On Equity (ROE) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

 

Dari gambar 4.11 diatas terlihat bahwa rasio ROE  PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu diatas 

standar yang ditetapkan sebesar 5%-12,5%. Rasio ROE PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 ke 2009. Atas dasar 

analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio ROE untuk PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2007-2009 saya simpulkan mendapat nilai 



peringkat 2 (dua) berarti baik yang mengindikasikan keadaan rasio ROE  PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sehat. 

 

b. PT. Bank Central Asia tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan ROE selama 

tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.18 

Return On Equity (ROE) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Laba setelah pajak 4.489.252 5.776.139 6.807.242 

Modal inti 17.095.742 20.215.658 21.670.983 

ROE 26,26% 28,57% 31,41% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa rasio ROE mengalami peningkatan sebesar 

2,31% (28,57%-26,26%) ditahun 2008, begitu pula ditahun 2009 rasio ROE 

mengalami peningkatan sebesar 2,84% (31,41%-28,57%). Peningkatan ROE 

disebabkan karena meningkatnya modal inti sehingga mengindiksikan kemampuan 

modal dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin baik.  

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio ROE dapat 

dilihat pada gambar grafik sebagai berikut: 

 

 

 



Gambar 4.12 

Return On Equity (ROE) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

 

Dari gambar 4.12 diatas terlihat bahwa rasio ROE  PT. Bank Central Asia 

Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu diatas standar yang ditetapkan 

sebesar 5%-12,5%. Rasio ROE PT. Bank Central Asia Tbk. terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 ke 2009. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian 

peringkat rasio ROE untuk PT. Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2007-2009 saya 

simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) berarti baik yang mengindikasikan 

keadaan rasio ROE  PT. Bank Central Asia Tbk. adalah sehat. 

 

4.2.1.4.3 Rasio Net Interest Margin ( NIM ) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNP/tanggal 31 Mei 

2004, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. 



Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. 

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperolah pendapatan 

operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit). Rumus 

rasio NIM yang digunakan adalah: 

                  Pendapatan bunga bersih 

NIM =                     x 100% 

     Aktiva Produktif 

 

Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva 

produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM 

berkisar antara 1,5%-2%.  

Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada faktor rentabilitas: 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan NIM selama 

tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 

Net Interest Margin (NIM) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Pendapatan bunga bersih 16.696.572 19.651.054 23.049.495 

Aktiva produktif 176.413.803 237.323.170 309.089.559 

NIM 9,46% 8,28% 7,46% 

Sumber: Data olahan, 2010. 



Dari tabel 4.19 diketahui bahwa rasio NIM mengalami penurunan sebesar 

1,18% (9,46%-8,28%) ditahun 2008, begitu pula ditahun 2009 rasio NIM mengalami 

penurunan sebesar 0,82% (8,28%-7,46%). Penurunan NIM disebabkan karena 

meningkatnya aktiva produktif sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio NIM dapat 

dilihat pada diagram sebagi berikut: 

Gambar 4.13 

Grafik Net Interest Margin (NIM) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 

Dari gambar 4.13 diatas terlihat bahwa rasio NIM  PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu diatas standar yang 

ditetapkan sebesar 1,5%-2%. Rasio NIM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

terus mengalami penurunan dari tahun 2007 ke 2009 tetapi penurunan rasio tersebut 

masih proporsional karena berada cukup jauh diatas ketentuan Bank Indonesia. Atas 



dasar analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio NIM untuk PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2007-2009 saya simpulkan mendapat nilai 

peringkat 1 (satu)  berarti sangat baik yang mengindikasikan keadaan rasio NIM  PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sehat. 

 

b. PT. Bank Central Asia tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan NIM selama 

tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 

Net Interest Margin (NIM) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Pendapatan bsunga bersih 9.579.322 12.356.348 14.899.725 

Aktiva produktif 191.240.287 227.362.100 265.646.664 

NIM 5,01% 5,43% 5,61% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari tabel 4.20 diketahui bahwa rasio NIM mengalami peningkatan sebesar 

0,42% (5,43%-5,01%) ditahun 2008, begitu pula ditahun 2009 rasio NIM mengalami 

peningkatan sebesar 0,18% (5,61%-5,43%). Meningkatnya NIM mengindikasikan  

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio NIM dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut : 

 

 



Gambar 4.14 

Grafik Net Interest Margin (NIM) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari gambar 4.14 diatas terlihat bahwa rasio NIM  PT. Bank Central Asia 

Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu diatas standar yang ditetapkan 

sebesar 1,5%-2%. Rasio NIM PT. Bank Central Asia Tbk. terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 ke 2009. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian 

peringkat rasio NIM untuk PT. Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2007-2009 saya 

simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) berarti baik yang mengindikasikan 

keadaan rasio NIM  PT. Bank Central Asia Tbk. adalah sehat. 

 

 

 



4.2.1.4.4 Rasio Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNP/tanggal 31 Mei 

2004, rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Rumus rasio BOPO yang digunakan adalah: 

                    Total beban operasional 

BOPO =                     x 100% 

                    Total pendapatan operasional 

 

 Semakin rendah rasio ini menunjukkan semakin efisien beban operasional 

yang dikeluarkan bank. Standar yang ditetapkan berkisar antara 94%-96% untuk 

tingkat efisiensi yang cukup baik. 

Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada faktor rentabilitas: 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan BOPO 

selama tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 

Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Beban operasional 10.962.270 13.840.177 17.758.430 

Pendapatan operasional 18.518.273 22.186.290 26.319.089 

BOPO 59,20% 62,38% 67,47% 

Sumber: Data olahan, 2010. 



 Dari tabel 4.21 diketahui bahwa rasio BOPO mengalami peningkatan 3,18% 

(62,38%-59,20%) ditahun 2008, begitu pula ditahun 2009 rasio BOPO mengalami 

peningkatan 5,09% (67,47%-62,38%). Peningkatan ini disebabkan karena perusahaan 

memiliki beban operasional yang sangat tinggi pada periode tersebut dan tidak 

diimbangi dengan peningkatan jumlah pendapatan operasional. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio BOPO 

dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.15 

Grafik Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional 

(BOPO) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari gambar 4.15 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kemampuan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam melakukan efisiensi dan 

pengendalian biaya operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

yaitu <94%. Nilai BOPO yang berada dibawah kisaran angka 94%-96% 



mengindikasikan kemampuan manajemen bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya adalah baik. Atas dasar analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio 

BOPO untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2007-2009 saya 

simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) berarti baik yang mengindikasikan 

keadaan rasio BOPO  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sehat. 

 

b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan BOPO 

selama tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.22 

Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Beban operasional 6.094.228 8.566.493 10.729.184 

Pendapatan operasional 12.425.488 16.234.400 19.248.067 

BOPO 49,05% 52,77% 55,74% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

 Dari tabel 4.22 diketahui bahwa rasio BOPO mengalami peningkatan 3,72% 

(52,77%-49,05%) ditahun 2008, begitu pula ditahun 2009 rasio BOPO mengalami 

peningkatan 2,97% (55,74%-52,77%). Peningkatan ini disebabkan karena perusahaan 

memiliki beban operasional yang sangat tinggi pada periode tersebut dan tidak 

diimbangi dengan peningkatan jumlah pendapatan operasional. 

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio BOPO 

dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut : 



 

Gambar 4.16 

Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

 

Dari gambar 4.16 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kemampuan 

PT. Bank Central Asia Tbk. dalam melakukan efisiensi dan pengendalian biaya 

operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu <94%. Nilai 

BOPO yang berada dibawah kisaran angka 94%-96% mengindikasikan kemampuan 

manajemen bank dalam melakukan kegiatan operasinya adalah baik. Atas dasar 

analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio BOPO untuk PT. Bank Central Asia 

Tbk. pada tahun 2007-2009 saya simpulkan mendapat nilai peringkat 2 (dua) berarti 

baik yang mengindikasikan keadaan rasio BOPO  PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. adalah sehat. 

 

 



4.2.1.5 Analisis Terhadap Faktor Likuiditas (Liquidity) 

Analisis likuiditas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

membayarkan utang-utangnya, membayar kembali pada deposannya, dan dapat 

memenuhi permintaan kredit tanpa adanya penangguhan. Likuiditas dalam kegiatan 

perbankan adalah kemampuan suatu bank untuk menyediakan alat likuid dan 

membayar penarikan dalam bentuk simpanan dan/atau membayar kewajiban lainnya. 

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23.DPNP/tanggal 31 Mei 2004 

perhitungan rasio likuiditas untuk menghitung LDR adalah sebagai berikut: 

               Kredit yang diberikan 

LDR =             x 100% 

             Dana pihak ketiga 

 

 Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan 

semakin besar. Sebaliknya semakin rendah LDR kemungkinan kondisi bermasalah 

akan semakin kecil. 

Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk perhitungan LDR adalah: 

1. 50% < LDR ≤ 75% untuk kinerja sangat baik. 

2. 75% < LDR ≤ 85% untuk kinerja baik. 

3. 85% < LDR ≤ 100% atau LDR ≤ 50% untuk kinerja yang cukup baik. 

4. 100% < LDR ≤ 120% untuk kinerja yang kurang baik. 

5. LDR > 120% untuk kinerja yang buruk. 

Berikut ini adalah analisis dua perusahaan perbankan pada faktor likuiditas: 



a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan LDR selama 

tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.23 

Loan to Deposits Ratio (LDR)  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Kredit yang diberikan 112.407.295 159.657.070 205.037.003 

Dana pihak ketiga 165.599.983 201.537.439 255.928.261 

LDR 67,88% 79,22% 80,12% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari tabel 4.23 diketahui bahwa rasio LDR mengalami peningkatan 11,34% 

(79,22%-67,88%) ditahun 2008, begitu pula ditahun 2009 rasio LDR mengalami 

peningkatan 0,90% (80,12%-79,22%). Semakin tinggi rasio LDR memberi indikasi 

semakin rendahnya kemampuan likuiditas. Hal tersebut disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin besar. Pada dasarnya 

nilai LDR akan menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian 

kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera 

memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberi kredit.  

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio LDR dapat 

dilihat pada diagram sebagi berikut : 



Gambar 4.17 

Grafik Loan to Deposits Ratio (LDR) 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Berdasarkan gambar 4.17 diatas terlihat bahwa nilai rasio LDR PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam 

menilai Loan To Deposit Ratio yaitu dibawah standar yang ditetapkan sebesar 100%-

120%. Nilai LDR yang berada dibawah kisaran angka 100%-120% mengindikasikan 

kemampuan bank untuk menyediakan alat likuid dan membayar penarikan dalam 

bentuk simpanan dan/atau membayar kewajiban lainnya adalah baik. Atas dasar 

analisis tersebut maka penilaian peringkat rasio LDR untuk PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2007 saya simpulkan mendapat nilai peringkat 1 

(satu) berarti sangat baik, sedangkan pada tahun 2008-2009 mendapat nilai peringkat 

2 (dua) berarti baik. Secara keseluruhan mengindikasikan keadaan rasio LDR  PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sehat. 



 

b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan melalui perhitungan LDR selama 

tiga tahun yaitu tahun 2007-2009 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.24 

Loan to Deposits Ratio (LDR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

Untuk Tahun 2007-2009 

       (dalam jutaan rupiah) 

Akun 2007 2008 2009 

Kredit yang diberikan 81.696.365 111.960.125 123.212.679 

Dana pihak ketiga 189.172.191 209.528.921 245.139.946 

LDR 43,19% 53,43% 50,26% 

Sumber: Data olahan, 2010. 

Dari tabel 4.24 diketahui bahwa rasio LDR mengalami peningkatan 10,24% 

(53,43%-43,19%) ditahun 2008, namun berbeda ditahun 2009 rasio LDR mengalami 

penurunan 3,17% (53,43%-50,26%). Semakin rendah LDR kemungkinan kondisi 

bermasalah akan semakin kecil.  

Untuk memudahkan pemahaman fluktuasi pertumbuhan nilai rasio LDR dapat 

dilihat pada diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.18 

Grafik Loan to Deposits Ratio (LDR) 

PT. Bank Central Asia Tbk. 

 
Sumber: Data olahan, 2010. 

Berdasarkan gambar 4.43 diatas terlihat bahwa nilai rasio LDR PT. Bank 

Central Asia Tbk. telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam menilai Loan To 

Deposit Ratio yaitu dibawah standar yang ditetapkan sebesar 100%-120%. Nilai LDR 

yang berada dibawah kisaran angka 100%-120% mengindikasikan kemampuan bank 

untuk menyediakan alat likuid dan membayar penarikan dalam bentuk simpanan 

dan/atau membayar kewajiban lainnya adalah sangat baik. Atas dasar analisis tersebut 

maka penilaian peringkat rasio LDR untuk PT. Bank Central Asia Tbk. pada tahun 

2007-2009 saya simpulkan mendapat nilai peringkat 1 (satu) berarti sangat baik yang 

mengindikasikan keadaan rasio LDR  PT. Bank Central Asia Tbk. adalah sehat. 

 

 



4.2.1.6 Analisis Terhadap Faktor Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar 

        Pada faktor sensitivitas terhadap risiko pasar kriteria kualitatif yang 

digunakan hanyalah kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar karena 

keterbatasan data dalam menganalisis modal atau cadangan yang dibentuk untuk 

meng-cover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan Potential Loss Suku Bunga 

dan modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potential loss nilai tukar. Berikut ini adalah analisis dua 

perusahaan perbankan pada faktor sensitivitas terhadap risiko pasar: 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

        Pengukuran risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar) dilakukan 

melalui pendekatan metode standardized sesuai regulasi PBI No. 5/12/PBI/2003. 

Pendekatan tersebut menghasilkan rata-rata bulanan modal yang dialokasikan untuk 

menutup risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar. BRI melakukan 

pengelolaan risiko pasar dengan melakukan monitoring terhadap aktivitas trading 

yang dilakukan oleh para dealer di Divisi Treasury dan menetapkan limit transaksi 

yang meliputi limit nominal dealer dan cut loss limit. Pada akhir tahun 2009 BRI 

telah mengimplementasikan sistem aplikasi Treasury and Market Risk yang 

merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk digunakan oleh fungsi front office 

(dealer), middle office dan back office. Dalam aplikasi tersebut pengukuran risiko 

pasar telah menggunakan internal model (value at risk). Diharapkan dengan aplikasi 

tersebut, BRI dapat memonitor eksposur risiko pasar secara harian dengan lebih 



akurat (risk sensitive) dan tepat waktu. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan 

sensitivitas terhadap risiko pasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada 

tanggal 2007-2009 mendapat nilai peringkat 1 (satu) berarti sangat baik yang 

mengindikasikan penerapan manajemen risiko adalah sehat. 

 

b. PT. Bank Central Asia Tbk. 

    BCA memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap perubahan-perubahan 

tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang dan variabel-variabel pasar lainnya 

sehingga BCA harus terus melakukan penilaian terhadap risiko pasar. Untuk 

menentukan dan mengelola eksposur risiko portofolio hasil penghimpunan dana dan 

penyaluran kredit, BCA menggunakan metodologi Value at Risk terkait dengan risiko 

fluktuasi nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga atas portofolio yang 

diperdagangkan. BCA menggunakan pendekatan fixed rate limit berdasarkan tenor 

dan re-pricing gap profil dalam pengelolaan risiko suku bunga secara keseluruhan. 

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan sensitivitas terhadap risiko pasar PT. 

Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2007-2009 mendapat nilai peringkat 1 (satu) 

berarti sangat baik yang mengindikasikan penerapan manajemen risiko adalah sehat. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penilaian CAMELS dimaksudkan untuk mengukur apakah manajemen bank 

telah melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas sehat. Dimana rasio keuangan 



tertentu berperan penting dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat digunakan 

untuk memprediksi kelangsungan usaha. Baik yang sehat maupun yang tidak sehat. 

CAMELS tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan sebuah bank, tetapi sering pula 

digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi prospek 

suatu bank dimasa mendatang. Dengan demikian ketatnya evaluasi yang dilakukan 

Bank Indonesia diharapkan dapat diketahui segera bank mana yang memerlukan 

penanganan khusus, sehingga bank-bank tersebut semakin sehat dan kuat terhadap 

goncangan. Hal ini bisa menambah daya saing perbankan nasional sendiri. Berikut ini 

merupakan rangkuman hasil penelitian peringkat komposit : 

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada aspek permodalan 

selama periode 2007-2009, rasio CAR berada di peringkat 2 (dua). Pada aspek 

kualitas aktiva terdiri dari rasio: rasio BDR pada periode 2007-2008 berada pada 

peringkat 2 (dua), sedangkan pada periode 2009 berada di peringkat 3 (tiga); rasio 

APB selama periode 2007-2009 berada pada peringkat 2 (dua); rasio PPAP selama 

periode 2007-2009 berada pada peringkat 2 (dua).  Pada aspek manajemen, 

penerapan Good Corporate Governance periode 2007-2009 berada di peringkat 1 

(satu). Pada aspek rentabilitas terdiri dari rasio: rasio ROA pada periode 2007-2008 

berada di nilai peringkat 1 (satu), sedangkan pada tahun 2009 berada di peringkat 2 

(dua); rasio ROE selama periode 2007-2009 berada di peringkat 2 (dua); rasio NIM 

pada periode 2007-2009 berada di peringkat 1 (satu); Rasio BOPO selama periode 

2007-2009 berada pada peringkat 2 (dua).  Pada aspek likuiditas rasio LDR selama 



periode 2007 berada di peringkat 1 (satu), sedangkan periode 2008-2009  berada pada 

peringkat 2 (dua).  Pada aspek sensitivitas terhadap risiko pasar, penerapan 

manajemen risiko pasar periode 2007-2009 berada di peringkat 1 (satu). Tingkat 

kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2007-2009, 

secara keseluruhan rata-rata berada diantara peringkat komposit 1 dan peringkat 

komposit 2. Hal ini berarti secara keseluruhan dapat dikatakan dalam keadaan sehat. 

Pada PT. Bank Central Asia Tbk. pada aspek permodalan selama periode 

2007 rasio CAR berada di peringkat 1 (satu), sedangkan periode 2008-2009 rasio 

CAR berada di peringkat 2 (dua). Pada aspek kualitas aktiva terdiri dari rasio: rasio 

BDR pada periode 2007- 2009 berada di peringkat 1 (satu); rasio APB selama 

periode 2007-2009 berada pada peringkat 1 (satu); rasio PPAP selama periode 2007-

2009 berada pada peringkat 1 (satu).  Pada aspek manajemen, penerapan Good 

Corporate Governance periode 2007-2009 berada di peringkat 1 (satu). Pada aspek 

rentabilitas terdiri dari rasio: rasio ROA pada periode 2007-2009 berada di peringkat 

2 (dua); rasio ROE selama periode 2007-2009 berada di peringkat 2 (dua); rasio NIM 

pada periode 2007-2009 berada di peringkat 2 (dua); Rasio BOPO selama periode 

2007-2009 berada pada peringkat 2 (dua).  Pada aspek likuiditas, rasio LDR selama 

periode 2007-2009 berada di peringkat 1 (satu). Pada aspek sensitivitas terhadap 

risiko pasar penerapan manajemen risiko pasar periode 2007-2009 berada di 

peringkat 1 (satu). Tingkat kesehatan PT. Bank Central Asia  Tbk. selama periode 

2007-2009, secara keseluruhan rata-rata berada diantara peringkat komposit 1 dan 



peringkat komposit 2. Hal ini berarti secara keseluruhan dapat dikatakan dalam 

keadaan sehat. 

 Dengan dilakukannya perbandingan antara kedua bank tersebut, secara 

keseluruhan dapat diketahui bahwa PT. Bank Central Asia Tbk. lebih sehat 

dibandingkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. hal ini dapat dilihat dari 

aspek kualitas asset dan likuiditas  yang dimiliki oleh PT. Bank Central Asia Tbk. 

lebih baik yaitu setiap tahun selalu berada di peringkat komposit 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.3 Kesimpulan 

Setelah melakukan perhitungan dan analisa pada masing-masing aspek 

permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas 

terhadap risiko pasar, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. dengan menggunakan metode CAMELS yang terdiri atas Faktor 

Permodalan (Capital), Faktor Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality), 

Faktor Manajemen (Management), Faktor Rentabilitas (Earnings), Faktor 

Likuiditas (Liquidity), dan Faktor Sensitivitas terhadap risiko pasar 

(Sensitivity to Market Risk) menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun dengan 

periode 2007-2009, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berpredikat 

sehat (memenuhi standar dan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia). 

Kekuatan perusahaan berada pada faktor rentabilitas, hal ini mengindikasikan 

kemampuan perusahaan baik dalam menghasilkan laba. 

2. Penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Central Asia Tbk. dengan 

menggunakan metode CAMELS yang terdiri atas Faktor Permodalan 

(Capital), Faktor Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality), Faktor 



Manajemen (Management), Faktor Rentabilitas (Earnings), Faktor Likuiditas 

(Liquidity), dan Faktor Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market 

Risk) menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun dengan periode 2007-2009, 

PT. Bank Central Asia Tbk. berpredikat sehat (memenuhi standar dan aturan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia). Kekuatan perusahaan berada pada 

faktor kualitas asset dan likuiditas. Hal ini mengindikasikan kemampuan bank 

sangat baik dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau 

kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang 

tersedia. 

3. Dengan dilakukannya perbandingan antara kedua bank tersebut, secara 

keseluruhan dapat diketahui bahwa kinerja keuangan PT. Bank Central Asia 

Tbk. lebih sehat/baik dibandingkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

hal ini dapat dilihat dari aspek kualitas asset dan likuiditas  yang dimiliki oleh 

PT. Bank Central Asia Tbk. lebih baik yaitu setiap tahun selalu berada di 

peringkat komposit 1.  

 

5.2 Saran  

        Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 

maupun pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. hendaknya lebih memaksimalkan 

kinerjanya dalam aspek kualitas asset karena terdapat rasio BDR yang 



mendapat peringkat komposit 3 (tiga), hal ini mengindikasikan kualitas aktiva 

produktif  bank masih rendah. Untuk memperbaiki kualitas aktiva yang 

mengalami penurunan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Menyelesaikan kredit bermasalah dengan intensif, baik dengan 

restrukturisasi, penagihan, pengambilalihan jaminan atau langkah lain 

yang dapat menyelesaikan permasalahan. 

b. Meminimalisir aktiva non produktif. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menganalisis lebih mendalam 

tentang tingkat kesehatan bank dan alat yang digunakan untuk menilai tingkat 

kesehatan bank ini, sehingga penelitian selanjutnya akan menghasilkan data 

yang valid serta temuan-temuan baru yang akan memperkaya wacana tentang 

tingkat kesehatan bank. 
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