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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Landasan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan 

penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayah Rima Yunawati 

(2009) yaitu meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan PT  Bank Negara 

Indonesia  (Persero) Tbk  selama 3 tahun 2005-2007. tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia  

dengan menggunakan metode CAMELS dan berdasarkan kesimpulan 

penelitian tersebut menghasilkan nilai selama 3 tahun masing-masing 

sebesar 31,5% pada tahun 2009,31,5% tahun 2010 dan 31,5%  tahun 2011 

berada  pada peringkat 3 yang mengindikasikan Bank tergolong cukup 

sehat. 

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, yaitu sama-sama meneliti Kinerja Keuangan Bank dan masih 

menggunakan standart tingkat kesehatan Bank umum lampiran no 6/2004 . 

sedangkan Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada objek penelitiannya dan periode tahun yang digunakan. fungsi 

mempelajari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah  sebagai bahan acuan dan perbandingan dengan penelitian yang 

akan dilakukan sekarang. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Keuangan 

Kamus besar Bahasa Indonesia (2001:570) Kinerja adalah 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan. Sikarno (2000:111) 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran,tujuan dan visi organisasi. 

Abdulah (2003:108) Kinerja suatu Bank adalah gambaran 

kondisi keuangan Bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut 

aspek perhimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya diukur 

dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas Bank. 

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana 

merupakan Kinerja Keuangan yang berkaitan dengan peran Bank 

sebagai lembaga intermediasi. sedangkan penilaian kondisi likuiditas 

Bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan Bank dalam 

memenuhi kewajibannya kepada para deposan. 

Penilaian aspek profitabilitas guna untuk mengetahui 

kemampuan menciptakan profit yang penting bagi para pemilih 

dengan Kinerja Bank yang baik ada intern maupun pihak ekstern 

Bank. 

Tujuan dari Kinerja Keuangan Bank antara lain : 

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan Keuangan Bank 

terutama kondisi likuiditas,kecukupan modal dan profitabilitas 

yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 
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b. Untuk mengetahui kemampuan Bank dalam menyalahgunakan 

semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara 

efisien. 

2. Bank dan fungsinya 

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk 

menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepda 

masyrakat dan juga memberikana pelayanan kepada dalam bentuk 

jasa-jsa perbankan. Dapat dikatakan bahwa kemajuan sektor 

perbankan dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu negara. Dengan 

kata lain, Bank memiliki peran aktif dalam mengendalikan negara.  

 

 

 

 

 

Gambar 1  fungsi utama bank ( Drs.Ismail.MBA.Ak) 

Sedangkan tujuan perbankan adalah menunjang pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat. 

 

 

 

Bank 

Pelayanan jasa  Penyaluran dana  Penghimpunan dana  
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3. Analisis Laporan Keuangan Bank  

Jenis Laporan Keuangan Bank dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pihak seperti masyarakat,investor, dan pihak 

internal Bank dan yang dimaksud Laporan Keuangan Bank di sini 

mencangkup antara lain : 

a. Neraca  

Adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban dan ekuitas Bank tanggal tertentu. yaitu 

pada tanggal pelaporan tertentu. persamaan neraca dapat dirumuskan 

sebagai berikut : Aset=Utang+Modal 

Asset Bank 

Secara umum asset Bank dapat diklasifikasikan dalam empat 

kelompok besar, yaitu antara lain:  

a) Kredit  

Merupakan realisasi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 

bukan Bank baik didalam maupun luar negeri. kredit biasanya 

merupakan bagian terbesar dari asset Bank selain merupakan sumber 

pendapatan utama Bank sekaligus bisa berpotensi sebagai kerugian 

karena kredit macet. 

a) Surat –Surat Berharga Yang Diperdagangkan  

Pihak Bank memegang bentuk aktiva ini untuk mendapatkan 

keuntungan bunga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan 

berspekulasi pada perubahan tingkat suku bunga Bank. 
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b)  Kas Dan Simpanan Pada Bank Lain  

Kas pada umumnya meliputi mata uang dalam negeri maupun valuta 

asing yang mempunyai catatan di Bank sentral. mata uang tersebut 

dapat berupa uang kertas dan uang logam yang dipegang Bank untuk 

berjaga-jaga jika sewaktu-waktu nasabah menarik simpanannya 

tagihan pada Bank lain adalah semua tagihan kepada Bank yang bisa 

tertagih dalam jangka waktu paling lama satu tahun. bentuk surat 

tagihan ini bisa berupa cek,wesel,dan giro. simpanan pada Bank 

sentral adalah giro milik Bank pada sentral atau simpanan untuk 

memenuhi kewajiban giro wajib minimum. sedangkan simpanan 

pada Bank merupakan simpanan Bank yang ada pada Bank lain. 

c) Asset-aset lain  

Yang ada pada pos ini adalah rekening-rekening aktiva lainnya yang 

tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu dari ketiga pos di atas 

dan biasanya pos ini relative kecil. 

Utang Dan Modal Bank  

Bagian kewajiban dan modal Bank ini menggambarkan 

sumber pendapatan Bank terbagi menjadi dua jenis yaitu : instrument 

utang yaitu kewajiban – kewajiban Bank kepada pihak ketiga dan 

komponen modal. instrumen utang memiliki karakteristik yang 

berbeda menurut bunga yang dibayarkan, jangka waktu pembayaran, 

apakah mendapatkan jaminan dari Bank sentral dan apakah dapat 

diperdagangkan dalam pasar sekunder sedangkan karakteristik 
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komponen modal berbeda antara lain menurut harga saham, 

pendapatan bersih yang dibayarkan sebagai deviden dan lain-lain. 

dan pos-pos yang ada pada utang dan modal antar lain: 

a) Giro yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan 

mempergunakan suatu perintah pembayaran seperti cek atau 

dengan cara pemindah bukuan. 

b) Tabungan yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang ditetapkan 

oleh pihak Bank. 

c) Deposito yaitu simpanan pihak ketiga pada Bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

menurut perjanjian antara pihak ketiga dan Bank bersangkutan.  

d) Pinjaman yang diterima yaitu pinjaman yang diterima dari dalam 

negeri dan luar negeri baik berasal dari Bank maupun yang 

berasal bukan dari Bank. 

e) Modal yang ada dalam pos ini adalah modal yang disetorkan oleh 

pemilik atau pemegang saham. dana setoran modal  berupa agio 

saham yaitu surplus setoran modal yang diterima oleh Bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

cadangan umum yaitu cadangan – cadangan yang dibentuk dari 

penyisaan laba atau laba bersih yang mendapat persetujuan dari 

rapat umum pemegang saham. laba yang ditahan yaitu sisa laba 
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tahun lalu yang ditanamkan kembali modal oleh para pemegang 

saham. 

b. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan 

pendapatan dan beban pada periode tertentu. Laporan laba rugi pada 

umumnya di pergunakan oleh Bank terdiri dari penerimaan yang 

terutama berasal dari pendapatan bunga dari kredit yang diberikan 

oleh Bank kepada nasabah berbagai bentuk. disamping itu Bank 

memperoleh penerimaan nonbunga yang berasal dari transaksi 

investasi berbentuk surat berharga, dari pemberian jasa perbankan, 

seperti jasa transfer uang ,jual beli valuta asing, jasa titipan surat-

surat berharga dan jasa –jasa perbankan lainnya. biaya yang 

merupakan beban Bank terdiri dari biaya bunga atas beberapa pos 

pasiva neraca Bank, biaya-biaya operasional seperti gaji, upah dan 

berbagai unsur pendapatan karyawan lainnya, biaya sewa gedung, 

biaya perawataan gedung dan peralatan, pajak biaya penyusutan 

aktiva tetap, biaya iklan promosi ,dan lain-lain termasuk dalam biaya 

nonbunga.  

Setelah diketahui nilai seluruh pendapatan dan nilai biaya 

secara keseluruhan, angka laba atau rugi dapat ditemukan. apabila 

nilai total pendapatan lebih besar dari pada nilai total biaya untuk 

kurun waktu yang sama maka akan menghasilkan laba. sebaliknya 
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apabila nilai total pendapatan lebih kecil dari pada nilai total biaya 

maka Bank akan mengalami kerugian.( Kuncoro hal 541-544 .2002). 

4. Analisis penilaian Kinerja Bank  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/ 23 /2004DPNP 

kepada semua Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional di Indonesia tanggal 31 Mei 2004 di Jakarta yang sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank meliputi penilaian pada faktor-faktor CAMELS 

antara lain  : 

a. Menentukan peringkat komponen dari aspek CAMELS  

1. Permodalan (Capital) 

Peranan modal sangat penting karena selain digunakan 

untuk kepentingan ekspansi juga sebagai buffer untuk 

menyerahkan kegiatan usaha. dalam hal ini Bank wajib 

memenuhi KPPM yang berlaku dan untuk peningkatan modal 

selain adanya kebijakan yang mengarah kepada kapitalisasi juga 

perlu adanya dukungan dan komitmen dari pemegang saham 

pengendali. Modal Bank terdiri dari modal inti (Tier1),Modal 

pelengkap (Tier2) dan Modal Pelngkap tambahan (Tier3). 

Khusus untuk Tier 3 hanya diperuntukan dalam hal Bank 

terekspos resiko pasar sesuai ketentuan yang berlaku  sedangkan 

Tier 2 dan Tier 1 selain diperuntukan untuk kepentingan resiko 
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kredit juga dapat digunakan untuk menutup resiko pasar. 

Pengelolaan atas resiko yang melekat dalam aktivitas Bank 

dapat mempengaruhi besaran modal Bank yang terjamin dari 

resiko KPPM yang mengindikasikan tingkat solvabilitas suatu 

Bank. 

Penilaian faktor permodalan meliputi beberapa 

komponen yang digunakan antara lain : 

a) Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) Terhadap ketentuan yang berlaku. 

              Rumus yang digunakan :     

 Tier1 + Tier2 − penyertaan

ATMR
x100% 

Kriteria penilaian komponen ini adalah sebagai berikut: 

i. Peringkat 1  

Rasio KPMM lebih tinggi sangat signifikan dibandingkan 

dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan atau 

rasio KPMM  ≥ 12%. 

ii. Peringkat 2  

Rasio KPMM lebih tinggi secara cukup signifikan 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan atau 9% ≤ rasio KPMM < 12%. 

iii. Peringkat 3  

Rasio KPMM lebih tinggi secara KPMM yang ditetapkan 

dalam ketentuan atau 8% ≤ rasio KPMM ≤  9%. 
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iv. Peringkat 4  

Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku atau 6% < 

rasio KPMM <  8%. 

v.  Peringkat 5  

Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku dan Bank 

cenderung menjadi tidak solvable atau rasio KPMM ≤ 6%. 

b) Komposisi permodalan  

Tier1

Tier2
x100% 

  Kriteria peringkat untuk komposisi permodalan adalah 

sebagai berikut: 

i.Peringkat 1 

Tier 1 > 150%(Tier 1+Tier 3). 

ii.Peringkat 2  

125% (Tier 2+Tier 3) < Tier 1 ≤ 150% (Tier 2+Tier 3). 

iii.Peringkat 3  

100%(Tier 2+Tier 3) < Tier 1 ≤125%(Tier 2+Tier3). 

iv.Peringkat 4  

Jumlah (nominal)Tier 1 semakin menurun cukup signifikan 

atau 75% (Tier 2+Tier 3)<Tier 1 < 100% (Tier 2+Tier 3). 

v.Peringkat 5  

Jumlah (nominal) Tier1 semakin menurun secara drastis dan 

mengarah kepada modal negative atau Tier 1 <75% 

(Tier2+Tier3). 
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c) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan 

Modal Bank 

APYD

Modal Bank
x100% 

Kriteria peringkat untuk aktiva produktif ini adalah sebagai 

berikut: 

i. Peringkat 1  

Besarnya APYD relative sangat kecil dibandingkan dengan 

Modal Bank atau rasio APYD <5%. 

ii. Peringkat 2  

Besarnya APYD relative kecil dibandingkan dengan Modal 

Bank atau 5%<Rasio <20%. 

iii. Peringkat 3 

Besarnya APYD masih dapat dicover dengan Modal Bank 

atau 20% ≤Rasio <50%. 

iv. Peringkat 4  

Besarnya APYD sudah  mengarah sama dengan jumlah 

Modal Bank atau 50% ≤ Rasio <100%. 

v. Peringkat 5 

Besarnya APYD sudah melampaui jumlah Modal Bank atau 

Rasio >100%. 

d) Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal 

yang berasal dari keuntungan. 

 Deviden pay out ratio  

deviden 

laba setelah pajak
X100% 
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Retention Rate (RR) 

laba ditahan 

modal rata − rata
X100% 

Kriteria untuk peringkat komponen ini adalah sebagai berikut: 

i. Peringkat 1  

Penambahan Modal yang berasal dari laba ditahan sangat 

signifikan atau DPO <15%RR>85%. 

ii. Peringkat 2 

Penambahan Modal yang berasal dari laba ditahan cukup 

signifikan atau 15% ≤rasio DPO <25%rasio RR75≤RR<85%. 

iii. Peringkat 3 

Penambahan Modal yang berasal dari laba ditahan 

proporsional atau 25% ≤ rasio DPO <35%Rasio RR 

65%.≤RR<75%. 

iv. Peringkat 4 

Penambahan Modal yang berasal dari laba ditahan relative 

rendah atau 35%≤rasio DPO <45%,rasio RR55%.≤RR<65%. 

v. Peringkat 5 

Bank tidak memiliki kemampuan untuk menambah modal 

yang berasal dari laba ditahan atau DPO ≥45%,Rasio 

RR<55%. 

e)  Akses kepada sumber permodalan  

Earning per share (EPS)  

laba setelah pajak

jumlah saham
 



20 
 

Kriteria peringkat pada komponen ini adalah sebagai berikut: 

i. Peringkat 1 

Bank setiap saat dapat melakukan IPO dan memperoleh 

tambahan modal dari sumber-sumber permodalan lainnya. 

ii. Peringkat 2 

Bank cukup memenuhi syarat untuk melakukan IPO dengan 

kriteria tambahan lain dan dapat mengakses sumber-sumber 

lainnya namun memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. 

iii. Peringkat 3 

Bank sulit memenuhi syarat untuk melakukan IPO dan 

untuk mengakses sumber-sumber permodalan lainnya. 

iv. Peringkat 4  

Bank tidak memenuhi syarat untuk melakukan IPO dan 

tidak memiliki akses pada sumber-sumbernya permodalan 

lainnya. 

2. Kualitas Aktiva (Assets)  

Kualitas asset merefleksikan besarnya resiko kredit yang 

secara potensial dihadapi bank dikaitkan dengan portofolio 

pinjaman dan investasi kepemilikan asset lainnya serta transaksi 

rekening administrasi.Penilaian faktor kualitas aktiva antara lain 

dilakukan dengan penilaian komponen-komponen berikut: 

a) Kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan 

dengan total aktiva produktif. 

Rumus yang digunakan : 

APYD

AP
X100% 
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Kriteria peringkat komponen ini adalah sebagai berikut: 

i. Peringkat 1 

Rasio sangat rendah atau sangat tidak signifikan atau 

rasio≤0,5%. 

ii. Peringkat 2 

Rasio  rendah atau sangat tidak signifikan atau 0,5%< 

rasio≤3%%. 

iii. Peringkat 3 

Rasio  moderat atau rasio berkisar antara 3% sampai 

dengan 6%. 

iv. Peringkat 4 

Rasio  relatife tinggi atau 6% <rasio ≤12%. 

v. Peringkat 5 

Rasio  sangat tinggi atau rasio >12%. 

b) Tingkat kecukupan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP) 

Rumus yang digunakan : 

PPAP yang telah dibentuk

PPAP yang wajib dibentuk
X100% 

Kriteria untuk peringkat komponen ini adalah sebagai 

berikut 

i.Peringkat 1  

PPAP yang dibentuk secara signifikan lebeih tinggi dai 

PPAP yang wajib dibentuk atau Rasio >110%. 
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ii.Peringkat 2 

PPAP yang dibentuk lebih tinggi dari PPAP yang wajib 

dibentuk atau 105%< Rasio ≤110%. 

iii.Peringkat 3 

PPAP yang dibentuk relative sama atau rasio berkisar antara 

100% sampai dengan 105% atau 100% <Rasio ≤105%. 

iv.Peringkat 4 

PPAP yang dibentuk lebih kecil dari PPAP yang wajib 

dibentuk atau 70%<Rasio <110%. 

v.Peringkat 5 

PPAP yang dibentuk secara signifikan lebih kecil 

dibandingkan dengan PPAP yang wajib dibentuk atau Rasio 

<70%. 

3. Manejemen  

Penilaian faktor manejemen dapat dilihat dari tiga komponen 

yaitu penerapan prinsip-prinsip manejemen umum yang 

mencerminkan kualitas tata kelola organisasi Bank 

kemampuan pengurus Bank untuk mengidentifikasi, 

mengukur,memonitor, dan mengendalikan resiko-resiko yang 

yang melekat pada seluruh aktivitas Bank serta kepatuhan 

Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. faktor ini 

juga mencerminlkan kemampuan mengurus bank dalam 

mengelola seluruh aspek operasional Bank. oleh karena itu 
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penilaian faktor ini harus pula mempertimbangkan hasil 

penilaian faktor lainnya seperti faktor lainnya seperti: faktor 

permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas,dan 

sensitifitas terhadap resiko pasar.secara umum pengurus Bank 

harus terlibat aktif dalam operasional sehari-hari termasuk 

menyusun pedoman kebijakan, system dan prosedur yang jelas 

berkaitan dengan tingkat/batasan resiko yang sesuai dengan 

sasaran ,tujuan kebijakan dan strategy usaha Bank. penilaian 

pada faktor ini dapat mencerminkan kemampuan pengurus 

Bank dalam mengelola seluruh aspek operasional Bank. 

Penilaian faktor manejemen ini terdiri dari tiga 

komponen kualitatif yang memiliki tingkat signifikan yang 

relative sama yaitu: 

a) Manejemen umum 

b) Penerapan system manejemen resiko  

c) Kepatuhan Bank  

4. Earning 

Penilaian faktor ini terdiri dari beberapa komponen yang 

digunakan antara lain:  

a) Pengembalian atas aktiva (Return on Asset),  

Rumus yang digunakan : 

laba sebelum pajak 

rata − rata total asset
X100% 
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Kriteria peringkat komponen adalah sebagai berikut: 

i. Peringkat 1  

Perolehan laba sangat tinggi atau ROA >1,5%. 

ii. Peringkat 2 

Perolehan laba tinggi atau 1,25 %<ROA ≤1,5%. 

iii. Peringkat 3 

Perolehan laba cukup tinggi atau rasio ROA berkisar antara 

0,5%sampai dengan 1,25%. 

iv. Peringkat 4 

Perolehan laba rendah atau cenderung mengalami kerugian 

(ROA mengarah negative) atau 0,0%<ROA ≤ 0,5%. 

v. Peringkat 5 

Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negative) atau 

ROA ≤0,0%. 

b) Pengembalian atas ekuitas (Return on Equity),  

Rumus yang digunakan  

laba setelah pajak

rata − rata modal inti
X100% 

Kriteria Peringkat komponen ini adalah sebagai berikut : 

i. Peringkat 1 

Perolehan laba sangat tinggi atau ROE >15%. 

ii. Peringkat 2 

Perolehan laba tinggi atau 12,5%< ROE ≤15%. 
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iii. Peringkat 3 

Perolehan laba cukup tinggi atau rasio ROE berkisar 

antara 5%.sampai dengan12,5%. 

iv. Peringkat 4 

Perolehan laba rendah atau cenderung mengalami 

kerugian (ROE mengarah negative) atau 0,0%<ROE 

≤0,5%. 

v. Peringkat 5 

Bank mengalami kerugian yang  besar (ROE negative)atau 

ROE ≤0,0%. 

c) Margin bunga bersih (Net Interest Margin),  

Rumus yang digunakan :  

pendapatan bunga bersih 

rata − rata aktiva produktif
X100% 

Kriteria Peringkat komponen ini adalah sebagai berikut: 

i. Peringkat 1  

Marjin bunga bersih sangat tinggi atau NIM >3%. 

ii. Peringkat 2 

Marjin bunga bersih tinggi atau 2% <NIM ≤3%. 

iii. Peringkat 3  

Marjin bunga bersih cukup tinggi atau rasio NIM berkisar 

antara 1,5% sampai dengan  2%. 

iv. Peringkat 4  

Marjin bunga bersih rendah mengarah negative atau 1% 

<NIM ≤1,5%. 
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v. Peringkat 5 

Marjin bunga bersih amat rendah atau NIM ≤1%. 

d)  Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan 

operasional  

Rumus yang digunakan  

Total Beban Opersional 

Total Pendapatan Operasional 
x100% 

Kriteria peringkat komponen adalah sebagai berikut:  

i. Peringkat 1 

Tingkat efisiensi sanagt baik atau BOPO ≤ 90%. 

ii. Peringkat 2 

Tingkat efisiensi baik atau 90% <BOPO ≤ 94%. 

iii. Peringkat 3 

Tingkat efisiensi cukup baik atau rasio BOPO berkisar 

antara ≤ 94% sampai dengan 96%. 

iv. Peringkat 4 

Tingkat efisiensi buruk atau 96% < BOPO ≤ 100% . 

v. Peringkat 5 

Tingkat efisiensi sanagat buruk atau BOPO >100%. 

5. Likuiditas   

    Penilaian aspek likuiditas mencerminkan tingkat 

kemampuan Bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang 

memadai guna memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan 

untuk memenuhi kebutuhan lainnya. penilaian faktor likuiditas 

meliputi beberapa komponen yang digunakan diantaranya : 
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a) Loan Deposit Ratio (LDR) 

Rumus yang digunakan: 

Kredit 

Dana pihak ketiga
X100% 

Kriteria peringkat komponen ini adalah sebagai berikut : 

i. Peringkat 1  

50<Rasio ≤75%. 

ii. Peringkat 2 

75% <Rasio ≤85%. 

iii. Peringkat 3 

85% <Rasio ≤100% atau Rasio ≤50%. 

iv. Peringkat 4 

100< Rasio ≤120%. 

v. Peringkat 5 

Rasio >120% 

6. Sensitifitas terhadap Risiko Pasar 

Sensitifitas terhadap resiko pasar adalah tingkat 

kepekaan asset terhadap suku bunga dan nilai tukar. Penilaian 

faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dalam penilaian tingkat 

kesehatan Bank merupakan penilaian terhadap kemampuan 

modal Bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh 

perubahan resiko pasar alam berbagai scenario. resiko pasar 

yang dapat dinilai meliputi resiko suku bunga dan resiko nilai 

tukar. selain itu dalam penilaian faktor ini dinilai juga 
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penilaian penerapan manejemen resiko pasar  antara lain 

dilakukan dengan penilaian komponen-komponen berikut;  

a) Sensitifitas suku bunga  

Ditunjukan oleh perubahan NIM Bank akibat 

perubahan suku bunga. tingkat sennsitifitas Bank terhadap 

perubahan suku bunga sangat bergantung kepada 

karakteristik instrument keuangan yang membentuk 

portofolio Bank tersebut, antara lain jatuh tempo, dan 

karakteristik suku bunga Bank. Potensial loss suku bunga 

bank dan ekses modal Adalah kemungkinan kerugian yang 

dialami Bank akibat perubahan perubahan suku bunga. 

Ekses modal adalah kelebihan modal dari modal minimum 

yang ditetapkan yang digunakan untuk antisipasi resiko 

suku bunga,dimana ekses modal dialokasikan sebesar 50% 

untuk resiko bunga dan sebesar 50% untuk sisa resiko nilai 

tukar. 

                                  Rumus yang digunakan : 

ekses modal 

potential loss suku bunga
X100% 
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b) Sensitifitas nilai tukar  

Ditunjukkan oleh perubahan earning Bank akibat 

perubahan nilai tukar. perubahan earning akan tergantung 

kepada posisi gap Bank. Potensial nilai tukar dan ekses 

modal adalah kemungkinan loss yang dialami Bank akibat 

perubahan nilai tukar. Ekses modal adalah kelebihan modal 

dari modal minimum yang ditetapkan yang digunakan untuk 

antisipasi resiko nilai tukar. 

Rumus yang digunakan : 

ekses modal 

potential loss nilai tukar
X100% 

b. Menentukan Peringkat Aspek Kuantitatif Dan Kualitatif  

Setelah menentukan peringkat komponen langkah berikutnya 

adalah menentukan peringkat faktornya. Namun sebelum menentukan 

peringkat faktor terlebih dahulu menentukan aspek kuantitatif dan 

kualitatif pada masing-masing faktor yang telah ditetapkan dan diberi 

bobot sesuai dengan derajat. 

1. Penetapan peringkat faktor permodalan  

a. Aspek kuantitatif Permodalan  

Setiap komponen di aspek kuantitatif pada faktor permodalan 

yang telah ditetapkan peringkatnya diberikan  bobot sesuai dengan 

derajat signifikannya yaitu sebesar 30 % untuk komponen 

1(KPMM) komponen 2 (komponen permodalan)dan 20% 

komponen 4 (APYD dibandingkan dengan modal Bank). 
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a) Setelah itu peringkat masing-masing komponen diberi nilai 

sesuai dengan tabel dibawah ini kemudian nilai tersebut 

dijumlahkan untuk mendapatkan nilai faktor. 

Tabel 2.1 

   Penentuan aspek kuantitatif 

Bobot  Par kuantitaitf 1 2 3 4 5 

30% 1 15 12 9 6 3 

30% 2 15 12 9 6 3 

20% 4 10 8 6 4 2 

Total skor  40 32 24 16 8 
           Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah nilai diperoleh kemudian ditentukan peringkat faktor 

sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini : 

                Tabel 2.2 

                      Penentuan peringkat aspek kuantitatif 

Peringkat  Skor  

1 45<skor≤50 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 
     Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b. Aspek kualitatif permodalan  

Setiap komponen di aspek kualitatif pada faktor permodalan yang 

telah ditetapkan peringkatnya diberikan bobot sesuai dengan derajatnya 

yaitu komponen 5 (kemampuan Bank dalam memelihara kebutuhan 

penambahan modal yang berasal dari keuntungan komponen 7 (akses 

kepada sumber modal ) 

a) Setelah itu peringkat masing-masing komponen diberi nilai sesuai 

dengan tabel 2.3 kemudian nilai dijumlahkan untuk mendapatkan nilai 

faktor. 
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Tabel  2.3 

Penentuan skor aspek kualitatif 

Bobot  Par kualitatif 1 2 3 4 5 

30% 5 15 12 9 6 3 

20% 7 10 8 6 4 2 

Total skor  25 20 15 10 5 
     Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah nilai diperoleh kemudian ditentukan peringkat faktor 

sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini : 

             Tabel 2.4 

                      Penentuan peringkat aspek kualitatif 

Peringkat  Skor  

1 45<skor≤50 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 
  Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

2. Menentukan peringkat faktor Permodalan  

a. Setelah peringkat aspek kualitatif dan kuantitatif diketahui maka 

ditentukan peringkat faktor permodalan dengan menggunakan tabel 

2.5 dibawah ini adapun bobot untuk peringkat aspek kuantitatif dan 

aspek kualitatif masing-masing 60% dan 40%. 

Tabel 2.5 

Penentuan skor faktor permodalan 

Bobot  Parameter  1 2 3 4 5 

60% Parameter kuantitatif  30 24 18 12 6 

40% Parameter kualitatif 20 16 12 8 4 

100% Total  50 40 30 20 10 
    Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b. Setelah faktor permodalan didapat,kemudian ditetapkan peringkat 

faktor permodalan sesuai dengan skor faktor pada tabel 2.6 dibawah ini 
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    Tabel  2.6 

Penentuan peringkat faktor permodalan 

Peringkat  Skor  

1 45<skor≤50 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 
       Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

2. Penetapan peringkat faktor kualitas asset  

a. Menentukan peringkat aspek kuantitatif dan kualitatif  

Komponen di aspek kuantitatif pada faktor asset yang telah 

ditetapkan peringkatnya diberikan bobot sesuai dengan derajatnya 

signifikannya yaitu sebesar 30% untuk komponen 1 APYD 

dibandingkan total aktiva produktif dan komponen 4 ( tingkat 

kecukupan PPAP) 

a) Setelah itu peringkat masing-masing komponen diberi nilai 

sesuai dengan tabel 2.7 kemudian nilai tersebut dijumlahkan 

untuk mendapatkan nilai faktor. 

Tabel 2.7 

Penentuan skor aspek kuantitatif 

Bobot  Par kuantitaitf 1 2 3 4 5 

30% 1 15 12 9 6 3 

20% 4 10 8 6 4 2 

Total skor  25 20 15 10 5 
          Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah nilai diperoleh kemudian ditentukan peringkat faktor 

sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini: 
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        Tabel 2.8  

       Penentuan peringkat aspek kuantitaif 

Peringkat  Skor  
1 45<skor≤50 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 
                   Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b. Penentuan peringkat faktor kualitas asset  

a) Setelah peringkat aspek kualitatif dan kuantitatif diketahui maka 

ditentukan peringkat faktor kualitas asset dengan menggunakan 

tabel 2.9 dibawah ini adapun bobot untuk peringkat aspek 

kuantitatif dan aspek kualitatif masing-masing 60% dan 40%. 

Tabel 2.9 

Penentuan skor faktor kualitas asset 

Bobot  Parameter  1 2 3 4 5 

60% Parameter kuantitatif  30 24 18 12 6 

40% Parameter kualitatif 20 16 12 8 4 

100% Total  50 40 30 20 10 
          Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah skor asset didapat kemudian ditetapkan peringkat faktor 

asset sesuai dengan skor faktor terlihat pada tabel dibawah ini: 

       Tabel 2.10 

        Penentuan peringkat faktor kualitas asset 

Peringkat  Skor  

1 45<skor≤50 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 

                                Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

3. Penetapan peringkat komponen manejemen umum 

a. Penentuan peringkat komponen manejemen umum 
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a) Penentuan komponen manejemen umum /GCG diperoleh dari 

penjumlahan dari 6 indikator manejemen umum antara lain 

struktur dan komposisi pengurus Bank ,penanganan conflik  of 

interst ,indenpendesi pengurus Bank,kemampuan untuk 

membatasi atau mencegah penurunan kualitas GCG,transparasi 

informasi dan edukasi nasabah dan efektifitas kinerja konflik. 

Tabel 2.11 

Penentuan skor komponen manejemen umum 

Indikator 1 2 3 4 5 

1 5 4 3 2 1 

2 5 4 3 2 1 

3 5 4 3 2 1 

4 5 4 3 2 1 

5 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 

Total  30 24 18 12 6 
                        Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah skor komponen manejemen umum diperoleh,maka 

ditentukan peringkat komponen manejemen umum sebagaimana 

pada table dibawah ini: 

Tabel 2.12 

Penentuan  peringkat komponen manejemen umum 

  Peringkat  Skor  

1 Skor>27 

2 21<skor≤27 

3 15<skor≤25 

4 9<skor≤15 

5 Skor <9 

                   Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b. Penentuan  peringkat manejemen resiko 
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a) Penentuan komponen manejemen resiko diperoleh dari 

penjumlahan dari 4 indikator antara lain: 

Tabel 2.13 

 Penentuan skor manejemen resiko 

Indikator  5 4 3 2 1 

Pengawasan aktif dewan komisaris & direksi 185 148 111 74 37 

Kecukupan kebijakan prosedur &penetapan limit 190 152 114 76 38 

Kecukupan proses identifikasi ,pengukuran 

pengendalian resiko serta system informasi 

menejemen 

140 112 86 56 28 

System pengendalian intern yang menyeluruh 185 148 111 74 37 

Total 700 560 422 280 140 

     Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah skor komponen manejemen resiko diperoleh ,maka 

ditentukan peringkat komponen manejemen resiko  

Tabel  2.14 

Penentuan peringkat komponen manejemen resiko 

Peringkat  Skor  

1 Skor>630 

2 491<skor≤630 

3 351<skor≤491 

4 210<skor≤351 

5 Skor ≤210 
                   Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

c. Penentuan peringkat komponen kepatuhan  

a) Penentuan peringkat komponen kepatuhan didapat dari nilai 

kepatuhan yang  dijumlahkan terlihat pada tabel dibawah ini: : 

Tabel 2.15 

Penentuan skor komponen kepatuhan Bank 

indikator 1 2 3 4 5 

BMPK 5 4 3 2 1 

PDN 5 4 3 2 1 

KYK 5 4 3 2 1 

Komitmen 5 4 3 2 1 

Total  20 16 12 8 4 
           Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 
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b) Setelah nilai komponen didapat barulah ditentukan peringkat 

kompenen kepatuhan Bank Sebagaimana pada tabel dibawah ini 

Tabel 2.16 

     Penentuan peringkat komponen kepatuhan Bank 
Peringkat  Skor  

1 Skor>18 

2 14<skor≤18 

3 10<skor≤14 

4 6<skor≤10 

5 Skor <6 

                              Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

  Penentuan peringkat faktor manejemen. 

Penentuan nilai faktor dapat dilakukan setelah diketahui peringkat dari 

masing-masing komponen manjemen terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.17 

Penentuan skor  faktor manejemen 

Bobot  1 2 3 4 5 

30% 15 12 9 6 3 

40% 20 16 12 8 4 

30% 15 12 9 6 3 

Total  50 40 30 20 10 
           Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

Tabel 2.18 

                           Penentuan peringkat faktor manejemen 

Peringkat  Skor  

1 Skor>45 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 

  Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 
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4. Penetapan peringkat faktor earning  

a. Menentukan aspek kuantitatif  

Komponen di aspek kuantitif pada faktor earning yang telah 

ditetapkan peringkatnya diberikan bobot sesuai dengan 

derajatnya signifikan yaitu sebesar 30 % untuk ROA Dan ROE 

20% untuk NIM dan BOPO   

a) Setelah itu peringkat masing-masing komponen diberi nilai 

sesuai dengan tabel 2.19 kemudian nilai tersebut dijumlahkan 

untuk mendapatkan nilai faktor. 

Tabel 2.19 

Penentuan skor aspek kuantitaif 

Bobot  Part kuantitatif 1 2 3 4 5 

30% 1 15 12 9 6 3 

20% 2 10 8 6 4 2 

30% 3 15 12 9 6 3 

20% 4 10 8 6 4 2 

Total  50 40 30 20 10 
       Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah nilai faktor diperoleh kemudian ditentukan peringkat 

faktor sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini:  

Tabel 2.20  

  Penentuan peringkat aspek kuantitatif 

Peringkat  Skor  

1 Skor>45 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor ≤15 

                      Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 
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b. Penentuan peringkat faktor earning  

a) Setelah peringkat aspek kualitatif dan kuantitatif diketahui maka 

ditentukan peringkat faktor earning dengan menggunakan tabel 

2.21 dibawah ini adapun bobot untuk peringkat aspek kuantitatif 

dan aspek kualitatif masing-masing 60% dan 40%. 

Tabel 2.21 

Penentuan skor faktor earning 

Bobot  Parameter  1 2 3 4 5 

60% Parameter kuantitatif  30 24 18 12 6 

40% Parameter kualitatif 20 16 12 8 4 

100% Total  50 40 30 20 10 
        Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah skor faktor earning didapat kemudian ditetapkan 

peringkat faktor sebagaimana pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.22 

Penentuan peringkat faktor earning 

Peringkat  Skor  

1 Skor>45 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor ≥15 

               Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

5. Penetapan peringkat  faktor likuiditas  

a. Menentukan aspek kuantitaif  

Komponen di aspek kuantitatif pada faktor likuiditas yang telah 

ditetapkan peringkatnya diberikan bobot sesuai dengan 

derajatnya signifikan yaitu sebesar 20 % untuk komponen LDR  
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a) Setelah itu peringkat masing-masing komponen diberi nilai sesuai 

dengan tabel 2.23 kemudian nilai tersebut dijumlahkan untuk 

mendapatkan nilai faktor. 

Tabel 2.23 

Penentuan skor aspek kuantitatif 

Bobot  Part kuantitatif  1 2 3 4 5 

20% 3 10 8 6 4 2 

Total  10 8 6 4 2 
         Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah nilai faktor diperoleh kemudian ditentukan peringkat 

faktor sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini:  

      Tabel2.24 

Penentuan peringkat aspek kuantitatif 

Peringkat  Skor  
1 Skor>45 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 
                       Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b. Penentuan peringkat faktor  likuiditas  

a) Peringkat faktor didapat setelah peringkat aspek kualitatif dan 

kuantitatif diketahui dimana untuk aspek kuantitatif diberi bobot 

yang lebih tinggi yaitu 60% sedangkan untuk aspek kualitatif diberi 

bobot 40%. 

Tabel 2.25 

Penentuan skor faktor likuiditas 

Bobot  Parameter  1 2 3 4 5 

60% Parameter kuantitatif  30 24 18 12 6 

40% Parameter kualitatif 20 16 12 8 4 

100% Total  50 40 30 20 10 
          Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 
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b) Setelah  nilai faktor didapat ,kemudian ditetapkan peringkat faktor 

likuiditas sesuai dengan nilai faktor sebagaimana disajikan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.26 

Penentuan peringkat faktor likuiditas 

Peringkat  Skor  

1 Skor>45 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 

                            Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

6. Penetapan peringkat faktor sensitifitas terhadap resiko pasar  

Komponen di aspek kuantitatif pada faktor sensitifitas yang 

telah ditetapkan peringkatnya diberikan bobot sesuai dengan 

derajatnya signifikan yaitu sebesar 30 % untuk komponen 

sensitifitas bunga dan sensitifitas nilai tukar.  

a) Setelah itu peringkat masing-masing komponen diberi nilai 

sesuai dengan tabel 2.27 kemudian nilai tersebut dijumlahkan 

untuk mendapatkan nilai faktor  

Tabel 2.27 

Penentuan skor SMR 

Bobot  Part kuantitatif 1 2 3 4 5 

30% 1 15 12 9 6 3 

30% 2 15 12 9 6 3 

Total  30 24 18 12 6 

         Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

b) Setelah nilai faktor diperoleh kemudian ditentukan peringkat 

faktor sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini: 
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       Tabel 2.28 

              Penentuan peringkat SMR 

Peringkat  Skor  
1 Skor>45 

2 35<skor≤45 

3 25<skor≤35 

4 15<skor≤25 

5 Skor <15 
                         Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

c. Penentuan Peringkat Komposit CAMELS 

Penentuan ini dihasilkan dari kombinasi peringkat faktor 

camels. penentuan peringkat komposit ini dapat juga dilakukan 

dengan judgement dengan mempertimbangkan karakteristik Bank agar 

tingkat kesehatan suatu Bank mencerminkan kondisi yang sebenarnya 

setelah diketahui seluruh peringkat pada faktor camels, maka 

dilakukan penentuan peringkat komposit berdasarkan perhitungan 

serta pembobotan yang telah dilakukan ,sebagaimana disajikan pada 

tabel berikut: 

             Tabel 2.29 

 Penentuan Nilai komposit 

Faktor  1 2 3 4 5 

Capital (25%) 12,5 10 7,5 5 2,5 

Asset (25%) 12,5 10 7,5 5 2,5 

Manejemen (20%) 10 8 6 4 2 

Earnings(10%) 5 4 3 2 1 

Likuiditas(10%) 5 4 3 2 1 

Sensitifitas(10%) 5 4 3 2 1 

Total  50 40 30 20 10 

         Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004.PBI Tabel 2.30 

                            Tabel 3.30 Peringkat Komposit (Camels Rating) 
Peringkat  Skor  

1 Scor>45 

2 35≤skor≤45 

3 25≤skor<35 

4 15≤skor<25 

5 10≤skor<15 

             Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004.PBI 
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d. Tingkat Kesehatan Bank 

Berdasarkan tata cara penilaian komponen dalam faktor 

camels,predikat tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan 

ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 16 /10/PBI/2004 

tanggal 12 april 2004 sebagai berikut: 

  Tabel 2.6 

 Ketentuan Standart Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Peringkat komposit Skor  Predikat  

1 Skor 45 Sangat sehat  

2 35≤skor45 Sehat   

3 25≤skor35 Cukup sehat  

4 15≤skor25 Kurang sehat  

5 10≤skor15 Tidak sehat  

                Sumber :lampiran SE No 6/73 24 desember 2004 PBI 

 

C. KERANGKA PIKIR  

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian 

mengenai pengaruh rasio CAMELS. Dan berdasarkan penjelasan yang 

telah dikemukakan di atas. maka dapat digambarkan dalam model 

kerangka pikir yang menggambarkan tentang Analisis Kinerja  

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk sebagai berikut: 
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      Gambar  2 Kerangka pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Surat Keputusan Bank Indonesia 2004,Kuncoro 2002) 

Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa  dalam menganalisis 

Kinerja Keuangan Bank yaitu data laporan keuangan PT Bank 

Mandiri Tbk. dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode 

CAMELS kemudian dapat melakukan Analisis Kinerja Keuangan 

Bank tersebut,setelah melakukan  analisis dan penghitungan Kinerja 

Keuangan, maka dapat diketahui bagaimana Kinerja Keuangan PT 

Bank Mandiri Tbk tersebut sehat dengan standart 35 ≤skor45 dan tidak 

sehat dengan standart 10≤skor15. 

Bank Indonesia   

Laporan Keuangan PT Bank 

Mandiri Tbk Tahun 2009-2011 

Kinerja Keuangan 

Bank 

Tidak sehat 

(≤ 15) 

Sehat 

(35 <skor≤ 45) 

CAMELS 
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D. HIPOTESIS  

Berdasarkan dari latar belakang, penelitian terdahulu dan teori  

Sehingga peneliti dapat mengambil hipotesis yaitu: Kinerja Keuangan 

PT Bank Mandiri Tbk cukup sehat ditinjau dari Aspek 

Permodalan,Asset,Manejemen,earning,Likuiditas dan Sensitifitas. 


