
PENERAPAN CAMELS DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN 
BANK (Studi pada Bank Central Asia Utama Cabang Malang)  

 

 

Oleh: Vanda Lenziana Febrianti ( 01610036 )  
Management 
Dibuat: 2006-05-12 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: CAMELS, Asia Central Bank, Financial Performance  

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan judul Penerapan CAMELS Dalam 

Mengukur Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Central Asia Utama Cabang Malang) 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kineja keuangan Bank Central Asia (BCA) tahun 

2003 di lihat dari pendekatan CAMELS 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Hipotesis yaitu diduga bahwa dengan melakukan 

analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio keuangan dapat diketahui penurunan 

dan peningkatan pada ke enam aspek pada keuangan Bank Central Asia Utama Cabang Malang 

tahun 2003 sehat jika dilihat dari pendekatan analisis CAMELS. 

Alat analisis yang digunakan adalah penetapan peringkat faktor CAMELS dan penetapan 

peringkat komposit CAMELS. Untuk menetapkan kinerja keuangan bank merupakan 

kemampuan kerja prestasi yang dicapai dan diukur melalui nilai aspek melalui lima aspek yaitu 

permodalan yang menggunakan 4 komponen yaitu KPMM, Komposisi Permodalan, APYD dan 

kemapuan bank dalam memelihara penambahan modal yang berasal dari keuntungan. Dan untuk 

kualitas aktiva produktif menggunakan 3 komponen yaitu KAP I, KAP II dan KAP III. Untuk 

penilaian faktor manajemen di dasarkan pada pertanyaan tentang manajemen umum dan resiko. 

Penilaian pada aspek rentabilitas menggunakan 4 komponen yaitu ROA, ROE, NIM dan BOPO. 

Penilaian likuiditas mempunyai 3 komponen yaitu rasio aktiva likuid dan pasiva likuid, 1-month 

maturity mismatch ratio dan LDR. Dan alat analisis yang terakhir adalah senstuvitas terhadap 

resiko pasar yang menggunakan 2 komponen yaitu sensitivitas suku bunga dan nilai tukar.  

Hasil perhitungan dengan alat analisis penetapan peringkat rasio CAMELS BCA setelah 

diketahui seluruh peringkat pada faktor CAMELS yang berdasarkan tabel 4.14 dengan bobot 

masing-masing faktor 25 % untuk capital dan kualitas aset ,untuk manajemen 20 % dan untuk 

earnings, likuiditas dan sensitivitas 10 % dapat diketahui bahwa BCA untuk tahun 2003 berada 

pada peringkat 3 yaitu 25 ≤ Skor < 35 yang artinya kondisi kesehatan BCA dinyatakan cukup 

sehat. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa kinerja keuangan bank 

dikatakan cukup sehat, sehingga bank dapat lebih memperbaiki kinerja keuangannya.  

 


