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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kinerja 

keuangan bank. Adapun penelitian yang pernah dilakukan untuk mengetahui 

kinerja keuangan Bank yang telah dilakukan oleh peneliti antara lain: 

Nurhanifah (2008) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja 

keuangan PT.BPR Tumpang Prima Artorejo. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa BPR Tumpang per 31 desember periode tahun 2006-

2008 analisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan 

yaitu faktor permodalan (capital), kualitas asset (asset quality), rentabilitas 

(earning) dan likuiditas (liquidity) periode 2006 yaitu dengan hasil cukup 

sehat, sedangkan pada periode th. 2007 diperoleh dengan hasil sebesar 31,76% 

dengan predikat tingkat kesehatan yaitu kurang sehat. untuk periode th. 2008 

diperoleh dengan hasil sebesar 38,71% dengan predikat tingkat kesehatan 

yaitu cukup sehat. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-

sama mengangkat topik tentang analisis kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode CAMEL, dan objek yang digunakan sama yaitu Bank 

Perkreditan Rakyat. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian, penelitian 

terdahulu dengan obyek BPR Tumpang Prima Artorejo, sedangkan peneliti 

sekarang dengan obyek BPR Mentari Terang. Dan tahun periode penelitian 
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terdahulu pada tahun 2006-2008, sedangkan penelitian sekarang melakukan 

penelitian pada periode tahun 2009-2011 dengan menggunakan metode 

CAEL sesuai dengan peraturan BPR yaitu SK DIR BI.No.30/12/KEP/DIR 

dan SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 april 1997.. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian BPR 

Bank Perereditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank Perekreditan Rakyat berasal dari bank Desa, Bank Pasar, Lumbung 

Desa, Bank Pegawai dan Bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi 

Bank Perkreditan Rakyat. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan 

masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditunjukan bagi masyarakat pedesaan, 

tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan 

ekonomi lemah di daerah perkotaan. 

 

2. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara 

keselurah. Kinerja (Performance) bank secara keseluruhan merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik 

menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran 

dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Penilaian aspek 
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penghimpunan dana dan penyaluran dana dan penyaluran dana merupakan 

kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga 

intermediasi. (Abdullah, 2003:108) 

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank menyangkut 

beberapa tujuan : 

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama 

kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai 

dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 

b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua 

asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

Menurut Munawir (2007:31) juga menjelaskan dari hasil kinerja dapat 

diperoleh data yang akan mendukung keputusan yang akan diambil. 

Kinerja juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas 

perusahaan atau koperasi dalam memanfaatkan tambahan sumber dayanya. 

Analisis dari sisi kinerja keuangan akan memberikan hasil berupa 

pendekatan secara matematik.  

Menurut Warsono (2003:24), baik buruknya suatu bank dapat dilihat 

dari kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Untuk itu perlu 

dilakukan penilaian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam 

metode analisis. Metode analisi laporan keuangan yang dapat digunakan 

anatara lain : analisis rasio keuangan, analisis rasio keuangan yang 

dimodifikasi, analisis nilai tambah pasar (Market Value Added/ MVA), 

analisis nilai tambah ekonomis (economic value added/ EVA), analisis 
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capital, asset, management, equity and liquidity (CAMEL), dan Balnced 

Scored (BSC). 

 

3. Penilaian Kinerja 

Perusahaan dapat menilai efektifnya suatu kinerja dengan memberikan 

penilaian terhadap kinerja tersebut. Penilaian kinerja adalah penentuan 

secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, 

dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. (Mulyadi dan Setyawan, 2001;353). Penilaian 

kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang 

tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya 

ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga 

untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi.  

Berdasarkan hasil penilaian, dapat ditetapkan empat predikat tingkat 

kesehatan BPR yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi penilaian tingkat 

kesehatan BPR antara lain:  

1) Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan 

pada BPR.  

2)  Campur tangan pihak-pihak diluar BPR (diluar kepengurusan) 

termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar sehingga salah 

satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri. 
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3)  Window dressing dalam pembukuan atau laporan bank yang dapat 

mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. 

4)  Praktek bank dalam bank, atau melakukan usaha bank diluar 

pembukuan bank. 

5)  Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan bank 

dalam  memenuhi kewajibannya. (Sumber : Bank Indonesia) 

4. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran Kinerja merupakan analisis data serta pengendalian 

bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk 

melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk 

memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau 

masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang 

baik Berdasarkan hasil penilaian, ditetapkan empat predikat tingkat 

kesehatan Bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan 

Skep DIR-BI nomor 30/2/UPPB/1997 jo SE nomor 30/23/UPPB/1998 : 

Tabel 2.1. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank 

Predikat Tingkat Kesehatan Nilai Kredit 
Sehat 81 S/D 100 
Cukup Sehat 66 S/D < 81 
Kurang Sehat 51 S/D < 66 
Tidak Sehat 0 S/D < 51 
Sumber: Bank Indonesia 
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Kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat Mentari Terang dianalisis 

menggunakan CAEL yang harus memperhatikan permodalan yang 

mencakup rasio CAR, sedangkan untuk Kualitas Aset yang menjadi tolak 

ukur adalah rasio KAP dan PPAP. Pada faktor manajemen ada manajemen 

umum dan resiko. Pada faktor rentabilitas rasio yang digunakan adalah 

ROA dan BOPO. Pada faktor likuiditas rasio yang digunakan LDR & CR 

dan sensitivitas terhadap risiko pasar rasio yang digunakan adalah ekses 

modal terhadap potensial loss.   

Keberadaan lembaga Bank Perkreditan Rakyat tepat sebagai 

pencerminan adanya ekonomi dualistik di Indonesia. Bank Perkreditan 

Rakyat sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaaan atau pengusaha kecil 

yang sifat usahanya mengalayani sektor informal dikota-kota. Sesuai 

dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat umumnya, 

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk yang tepat untuk didirikan di 

Indonesia, sekaligus sebagai lembaga kemampuan  untuk pemerataan 

kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.  

Banyak berdiri Bank Perkreditan Rakyat maka diperlukan adanya 

pengukuran kinerja pada bank perkreditan rakyat, yang tujuannya adalah 

untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja baik dilihat dari sisi 

keuangan dan non keuangan. Kinerja non keuangan biasanya dilihat dari 

segi kualitas, kuantitas, mutu dan sumber daya manusia. Dengan demikian 

laporan-laporan keuangan utama, yaitu neraca dan laporan rugi laba, 
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menjadi sangat penting. Berdasarkan kedua laporan keuangan itulah 

kinerja BPR dievaluasi.  

 

5. Analisis CAMELS 

Penilaian terhadap kinerja suatu bank tertentu dapat dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangannya.  laporan keuangan 

bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, 

misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai 

gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak 

eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. laporan 

laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha bank 

yang bersangkutan. 

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

tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum, Bank Wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

triwulanan. Tingkat Kesahatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif 

atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu 

Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian 

terhadap faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau 

kualitatif setelah mempertimbangkan unsure judgement yang didasarkan 

atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta 

pengaruh dari faktor lainnya sperti kondisi industry perbankan dan 
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perekonomian nasional. (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 

6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum) 

A. Analisis CAMELS bagi Bank Umum biasanya menggunakan Analisis 

CAMELS, dengan criteria sebagai berikut : 

a. Capital (Permodalan) 

Faktor ini digunakan guna mengukur kemampuan permodalan 

bank untuk menutupi resiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari 

penanaman aktiva produktif, penanaman tetap serta inventaris, 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan 

anatara lain : 

1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku atau Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dihitung dengan menggunakan formula sebagai 

berikut : 

CAR =     Modal (inti+pelengkap)
Aktiva Tertimbang Menurut risiko (ATMR)

 

  Menurut Muhammad (2005:107) modal bank terdiri dari : 

(a) Modal inti terdiri atas : 

(1) Modal Setor adalah modal yang disetor secara efektif 

oleh pemilik.  

(2) Agio saham adalah selisih lebih dari harga saham dan 

nominal saham. 
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(3) Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali 

dari sumbangan saham, termasuk selisih yang tercatat 

dengan harga (apabila saham tersebut dijual). 

(4) Cadangan umum yaitu cadanagn yang dibentuk dari 

penyisihan laba yang ditahan denagn persetujuan 

RUPS. 

(5) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. 

(6) Laba ditahan, yaitu laba bersih setelah pajak yang oleh 

RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. 

(7) Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun lalu setelah 

pajak yang belum ditentukan penggunaanya. Jumlah 

laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% 

sebagai modal inti, bila tahun lalu rugi harus 

dikurangkan dengan modal inti. 

(8) Laba tahun berjalan yaitu laba setelah pajak yang 

diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini 

diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti, bila 

tahun berjalan rugi harus dikurangkan dengan modal 

inti. 

(9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasikan yaitu modal ini untuk 
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perusahaan setelah dikompensasikan dengan 

penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. 

(b) Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang 

dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang 

dapat dipersamakan dengan itu, antara lain : cadangan 

revaluasi aktiva tetap dan cadangan penghapusan aktiva 

tetap yang diklasifikasikan. 

2) Komposisi Permodalan adalah untuk mengetahui perbandingan 

antara modal inti (Tier 1) dengan modal pelengkap Bank (Tier 2) 

untuk Bank yang tidak terekspos resiko pasar sedangkan  bagi 

Bank yang terekspos pasar adalah perbandingan antara (Tier 1) 

dengan (Tier 2+Tier 3). 

Semakin besar modal inti dibandingkan dengan modal 

pelengkap dan atau modal pelengkap tambahan mengidikasikan 

bahwa Bank memiliki Real Capital yang lebih kuat untuk 

menyerap potensi kerugian. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

rumus sebagai berikut : 

Komposisi Permodalan =   Modal Inti (Tier 1)
Modal Pelengkap (Tier 2+Tier 3)

 

3) APYD adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan, baik yang 

sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan 

penghasilan atau menimbulkan kerugian. Tujuan dari penilaian 

komponen ini adalah untuk mengukur kecukupan modal Bank 
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dalam mengcover kerugian akibat dari memburuknya penanaman 

dana Bank pada aktiva produktif. APYD adalah aktiva produktif, 

baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak 

memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. Rumus  

yang digunakan sebagai berikut :  

    Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD)
Modal Bank

 

4) Deviden yang dibagai adalah deviden yang dibagikan kepada 

pemegang saham dan telah mengurangi modal Bank. Semakin 

tinggi rasio ini akan mendapatkan penilaian yang semakin buruk 

apabila dilihat dari sudut Bank khususnya bagi kapitalisasi modal. 

Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal 

yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).Rumus dapat 

dihitung dengan formula sebagai berikut : 

Devidend Pay Out Ratio =      Deviden yang dibagi
Laba Setelah Pajak

 

b. Assets Quality (Kualitas Aset) 

Merupakan semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud 

untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. 

Penilaian asset dengan peraturan BI Rasio penilaian terhadap Kualitas 

Aktiva Produktif.Semakin besar rasio ini mengindikasikan Kualitas 

Aktiva Produktif dan kinerja manajemen resiko kredit yang semakin 

memburuk yang pada giliranya dapat mengakibatkan kerugian pada 

Bank. 
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Indikator pendukung yang digunakan antara lain sebagai berikut : 

1) Rasio KAP  = 
Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD)

Total Aktiva Produktif
 

2) Perbandingan Penyisihan Penghasilan Aktiva Produktif (PPAP) 

yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD). Adapun rumus yang 

digunakan  untuk menilai komponen ini adalah : 

Rasio KAP II (PPAP) =  
PPAP yang telah dibentuk
PPAP yang Wajib dibentuk

 

c. Management (Manajemen) 

Faktor manajemen adalah penilaian kualitatif terhadap prinsip 

manajemen umum yang mencerminka kualitas tata kelola organisasi 

yang baik, kemampuan pengurus bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, memonitor dan mengendalikan resiko-resiko yang melekat 

pada seluruh aktivitas bank serta kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan 

melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

1) Manajemen umum 

Indikator pendukung yang digunakan untuk menilai faktor 

manajemen umum adalah: 

(a) Struktur dan komposisi pengurus Bank 

(b) Penanganan conflict of interest 

(c) Independensi pengurus Bank 
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(d) Kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan 

kualitas GCG 

(e) Transparansi informasi dan edukasi nasabah 

(f) Efektifitas kinerja fungsi komite  

2) Penerapan sistem manajemen risiko 

Sistem manajemen risiko ini dinilai dari 4 pilar: 

(a) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi 

(b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit 

(c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko 

(d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh 

3) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta 

komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain. Penilaian 

komponen ini dilakukan bagi kepatuhan Bank terhadap: 

(a) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

(b) Posisi Devisa Neto (PDN) 

Perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPK serta 

perhitungan PDN berpedoman pada ketentuan Bank 

Indonesia yank berlaku. 

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

Principles) dan Tindak Pencucian Uang (Anti Money 

Laundering/ AML) 
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(d) Kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya; 

Kepatuhan Bank terhadap ketentuan lainnya antara lain 

ketentuan KAP, PPAP, Restrukturisasi Kredit, serta 

komitmen Bank yang tercantum dalam Action Plan, 

rencana bisnis, dan lain-lain. 

d. Earnings (Rentabilitas) 

Penilaian pada faktor ini brtujuan untuk menilai apakah kondisi 

rentabilitas yang dilaporkan bank realitas, overstate/understate dan 

bagaimanakah kondisi rentabilitas bank yang sebenarnya, juga untuk 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank 

yang bersangkutan.Penilaian pendekatan kuntitatif dan kulaitatif 

faktor rentabilitas antara lain sebagai berikut : 

1)  Return on asset (ROA) adalah untuk mengukur keberhasilan 

manajemen atas seluruh aktivitasnya dalam menghasilkan laba. 

Semakin kecil rasio ini mengindiaksikan kurangnya kemampuan 

Bank baik dalam mengelola struktur aktiva maupun 

meningkatkan pendapatan dan menekan biaya yang 

mempengaruhi modal Bank. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur rumus : 

Return on asset (ROA)  =    Laba Sebelum Pajak
Rata-Rata Total Asset

 

2) Return on equity (ROE) adalah untuk mengukur peranan tingkat 

laba terhadap modal Bank. Semakin besar rasio ini 

mengindikasikan kemampuan modal dalam menghasilkan laba 
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bagi pemegang saham semakin baik. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur rumus : 

Return on equity (ROE) =   Laba Setelah Pajak
Rata-Rata Modal Inti

  

3) Net interest margin (NIM) adalah untuk mengetahui margin 

bunga atau kemampuan pendapatan bunga menutupi beban 

bunga. Pembentukan cadangan sekaligus return terhadap rata-

rata total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur rumus : 

Net interest margin (NIM) =    Pendapatan Bunga Bersih
Rata-Rata Aktiva Produktif

 

4) Biaya Operasioanl dibagi dengan Pendapatan Operasional 

(BOPO) adalah untuk mengukur kemampuan pendapatan 

operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang 

semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan Bank 

dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan 

pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian 

karena Bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Rasio 

ini digunakan untuk mengukur rumus : 

Biaya Operasioanl dibagi dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

  =        
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 

e.  Liquidity (Likuiditas) 

Penilaian aspek likuiditas mencerminkan tingkat kemampuan 

bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna 
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memenuhi kwajibannya secara jangka pendek  untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya. Penilain likuiditas antara lain dilakukan melalui 

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :  

1) Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah penilaian untuk 

mengetahui besarnya portofolio kredit yang bersumber dari dana 

pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk mengukur rumus : 

Loan to Deposit Ratio (LDR)  =  
Total Kredit

Dana Pihak Ketiga
  

f. Sensitivity to Market Risk (Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar) 

Sensitivitas pada resiko pasar adalah tingkat kepekaan asset 

maupun liabilities terhadap votalitas suku bunga atau nilai tukar. 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas 

terhadap resiko pasar antara lain melalui penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut : 

1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi 

suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) suku bunga. Adapaun rumus yang 

digunakan untuk mengukur sebagai berikut : 

    Sensitivitas I = 
Ekses Modal suku bunga

Potential Loss Suku Bunga
 

 Tujuan dari penilaian komponen ini adalah untuk mengukur 

kemampuan modal Bank dalam menutup kemungkinan kerugian 

yang ditimbulkan dari perubahan (adverse movement) suku bunga 

dalam berbagai kondisi perekonomian yang ada. 
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2)  Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover 

fluktuasi nilai tukar dibandingkan potential loss sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) nilai tukar. Adapaun rumus yang 

digunakan untuk mengukur sebagai berikut : 

  Sensitivitas II=  
Ekses Modal

Potential Loss Nilai Tukar
  

 Tujuan dan penilaian komponen ini adalah untuk mengukur 

kemapuan modal Bank dalam menutup kemungkinan kerugian 

yang ditimbulkan dari perubahan (adverse movement) nilai tukar 

dalam berbagai kondisi perekonomian yang ada.  

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

B. Analisis Penetapan Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan dan 

Kriteria Penilaian Kesehata Faktor Permodalan sesuai dengan SK DIR 

BI NO.30/12/KEP/DIR dan SE BI NO.30/3/UPPB tanggal 30 april 

tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Permodalan (Capital), adalah kecukupan modal yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencakupi 

dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul 

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Penilaian 

tersebut didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang 

ditetapkan BI yaitu penilaian terhadap faktor permodalan 
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didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR) sebagaimana diatur oleh BI tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM), dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Pemenuhan KPMM 8% diberikan predikat “SEHAT” dengan 

nilai 81 dan setiap kenaikan 0,1% dari 8% nilai tambah 1 

maksimum 100. 

b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% s/d 7,9% diberi predikat 

“Kurang Sehat” dengan nilai 65 dan setiap penurunan 0,1% dari 

7,9% nilai dikurangi 1 dengan minimal 0. Rumus dalam 

perhitungan yang digunakan sebagai berikut: 

CAR =  
Modal KPMM

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
 x 100% 

Bank Indonesia membuat ketetapan penentuan penilaian faktor 

permodalan bank berdasarkan skor rasio. Adapun untuk menentukan 

kriteria penilaian kesehatan faktor permodalan dapat dilihat dalam Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan faktor Permodalan sesuai  

Standar Ketentuan BI 
 

Kriteria Skor Rasio
Sehat > 8%
Cukup Sehat >7,9% S/D < 8,0%
Kurang Sehat >6,5% S/D < 7,9%
Tidak Sehat <6,5%

               Sumber: Bank Indonesia 
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2. Kualitas Aktiva Produktif (Assets Quality) merupakan semua 

aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Penilaian asset 

sesuai dengan peraturan BI rasio penilaian terhadap Kualitas 

Aktiva Produktif adalah sebagai berikut: 

a. Perhitungan Aktiva yang diklasifikasikan terhadap Total Aktiva 

Produktif.  

Rasio KAP  = 
Aktiva Produktif yang diklasifikasikan

Total Aktiva Produktif
 x 100% 

a) Cakupan komponen dan kualitas aktiva produktif berpedoman 

pada ketentuan BI yang berlaku 

b) Aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) adalah Aktiva 

Produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi 

tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian, 

yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: 

1) 25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam 

perhatian khusus 

2) 50% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Kurang 

Lancar 

3) 75% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Diragukan 

4) 100% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Macet. 

c) Rasio dihitunng per posisi 
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b. Perbandingan Penyisihan Penghasilan Aktiva Produktif (PPAP) 

yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

yang Wajib dibentuk (PPAPWD). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung PPAP sebagai berikut : 

Rasio (PPAP) = 
PPAP

PPAP yang Wajib dibentuk
 x 100% 

Bank Indonesia membuat ketetapan penentuan penilaian tingkat 

kesehatan kualitas aktiva produktif berdasarkan skor rasio. Adapun 

untuk menentukan kriteria penilaian kesehatan kualitas aktiva produktif  

dapat dilihat dalam Tabel 2.2 

Tabel 2.2 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan faktor KAP I & KAPI II 

sesuai Standar Ketentuan BI 
 

Kriteria Skor Rasio
Rasio KAP I Rasio PPAP 

Sehat 0,00% S/D 10,35% >81% S/D 100%  
Cukup Sehat >10,35% S/D < 12,60% 66%  S/D < 81% 
Kurang Sehat >12,60% S/D < 14,85% 51%  S/D < 66% 
Tidak Sehat >14,85% 0%  S/D <51% 

Sumber: Bank Indonesia 

3. Manajemen (Management)  

Menurut  peraturan dari Bank Indonesia tentang tata cara penilaian 

tingkat produktif, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan 

manajemen likuiditas, penilaian faktor manajemen didasarkan pada 25 

aspek yang memberikan penekanan pada manajemen umum (10 

indikator yang terdiri dari penilaian strategi/sasaran, struktur, sistem, 

dan kepemimpinan) dengan bobot penilaian 10% dan manajemen 
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risiko (15 indikator terdiri dari penilaian risiko likuiditas, risiko kredit, 

dan risiko operasional) dengan bobot penilaian 10%. 

a. Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 komponen yaitu 

manajemen umum dan manajemen resiko yang semuanya dinilai 

dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

b. Jumlah pertanyaan sebanyak 25 yang terdiri dari 10 pertanyaan 

manajemen umum dan 15 pertanyaan manajemen risiko. 

c. Skala penilaian untuk setiap pertanyaan ditetapkan anatara 0 

sampai dengan 4 dengan kriteria: 

a) Untuk nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah 

b)  Nilai 1, 2 dan 3 mencerminkan kondisi antara 

c)  Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik. 

Bank Indonesia membuat ketetapan penentuan penilaian tingkat 

kesehatan manajemen berdasarkan skor rasio. Adapun untuk menentukan 

kriteria penilaian kesehatan manajemen  dapat dilihat dalam Tabel 2.3 

Tabel 2.3 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan faktor Manajemen sesuai  

Standar Ketentuan BI 
 

Kriteria Skor Rasio 
Sehat > 81%
Cukup Sehat > 66% S/D < 81%
Kurang Sehat > 51% S/D < 66% 
Tidak Sehat <51%

                          Sumber: Bank Indonesia  

4. Rentabilitas (Earnings) merupakan penilaian yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga 
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untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai bank yang bersangkutan. 

a. Return on Assets (ROA) adalah merupakan sejauh mana 

kemampuan asset-asset yang dimiliki perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung ROA sebagai berikut:  

Rasio Rentabilitas (ROA) = 
Laba Sebelum Pajak

Rata-rata volume usaha
 x 100% 

b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) adalah untuk mengukur kemampuan pendapatan 

operasional dalam menutup biaya operasional. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung BOPO sebagai berikut:  

Rasio Rentabilitas (BOPO) = 
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
 x 100% 

Bank Indonesia membuat ketetapan penentuan penilaian tingkat 

kesehatan faktor rentabilitas berdasarkan skor rasio. Adapun untuk 

menentukan kriteria penilaian kesehatan faktor rentabilitas  dapat dilihat 

dalam Tabel 2.4 

Tabel 2.4 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan faktor Rentabilitas sesuai  

Standar Ketentuan BI 
 

Kriteria Skor Rasio
Rasio I Rasio II 

Sehat > 1,215% = 93,52%  
Cukup Sehat >0,990% S/D < 1,215% >93,52% S/D < 94,72%
Kurang Sehat >0,765% S/D <  0,990% >94,72% S/D < 95,92%
Tidak Sehat =0,00% S/D < 0,765% >95,92% 

Sumber: Bank Indonesia 
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5. Likuiditas  (Liquidity) merupakan 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 

terhadap faktor likuiditas menggunakan rasio LDR (Loan to 

Deposito Ratio) yaitu perbandingan antara kredit yang diberikan 

terhadap dana yang diterima oleh bank (Loan to Deposito Ratio 

LDR). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung LDR 

sebagai berikut: 

Rasio Likuiditas  (LDR) =
Kredit yang diberikan

Dana yang diterima bank
 x 100% 

Bank Indonesia membuat ketetapan penentuan penilaian tingkat 

kesehatan faktor likuiditas berdasarkan skor rasio. Adapun untuk 

menentukan kriteria penilaian kesehatan faktor likuiditas  dapat dilihat dalam 

Tabel 2.5 

Tabel 2.5 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan faktor Likuiditas sesuai  

Standar Ketentuan BI 
 

Kriteria Skor Rasio
Rasio I Rasio II 

Sehat = 4,05%% = 93,75%  
Cukup Sehat <4,05% S/D < 3,30% <93,75% S/D 97,50% 
Kurang Sehat <3,30% S/D <2,55% >97,50% S/D 101,25% 
Tidak Sehat <2,55% S/D 0,00% >101,25% 

             Sumber: Bank Indonesi 
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6. Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar (Sensitivity Market to Risk) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas 

terhadap risiko pasar antara lain dilakukan penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi 

suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) suku bunga. 

b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi 

suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) nilai tukar. 

c.  Kecukupan penerapan system manajemen risiko 

Ekses modal dialokasikan sebesar 50% untuk risiko suku bunga 

dan sebesar 50% sisanya risiko nilai tukar. 

a) Penilaian kecukupan modal atau cadangan yang dibentuk untuk 

mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan 

potensial loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Formula 

yang digunakan untuk menilai komponen ini adalah: 

Sensitivitas I = 
ekses modal suku bunga

potensial loss suku bunga
 

b) Penilaian komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk 

mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensial 

loss sebagai akibat fluktuasi nilai tukar. Formula yang 

digunakan untuk menilai komponen ini adalah: 
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Sensitivitas II =
ekses modal suku bunga
potensial loss nilai tukar

 

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 30/12/KEP/DIR dan SE BI NO.3-

/3/UPPB tanggal 30 april 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum. 

A. Penetapan Bobot Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan berdasarkan 

bobot dari masing-masing aspek dengan SK DIR BI NO.30/12/KEP/DIR 

dan SE BI NO.30/3/UPPB tanggal 30 april. Bobot setiap CAMEL 

adalah: Permodalan 30%, Kualitas Aktiva Produktif 30%, Kualitas 

Manajemen 20%, Rentabilitas 10%, Likuiditas 10%, yang dimana hal 

tersebut dijelaskan dalam Tabel 2.6 : 

Tabel 2.6  
Ringkasan Faktor Penilaian dan Bobotnya Dalam Penilaian Kesehatan BPR 

Faktor yang dinilai Komponen yang dinilai Bobot 

1. Modal Rasio/Modal/terhadap/ATMR 30 % 

2. Kualitas Aktiva 

Produktif 

a. Rasio Aktiva Produktif yang  

diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif 

25 % 

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif yang dibentuk terhadap Penyisihan 

Aktiva Produktif yang wajib dibentuk 

5 % 

3. Rentabilitas a. Rasio Laba terhadap Rata-rata volume Usaha 5% 

 b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional 

5% 

4. Likuiditas a. Rasio alat likuid terhadap utang lancar 5% 

 b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima 5% 

    Sumber: Bank Indonesia 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian analisis tingkat kesehatan PT.Bank 

Perkreditan Rakyat Mentari terang dapat dijelaskan dalam alur pada gambar 

2.1 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir Penelitian Analisis Tingkat Kesehatan  

PT. BPR Mentari Terang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bank Perkreditan Rakyat 

Laporan Keuangan 

CAEL 
(Tanpa aspek manajemen & aspek 

Sensitivitas pada resiko pasar)

Kuantitatif 

Capital Asset Earnings Likuidity 

Kesimpulan 



 34

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan peneliti menganalisis 

tingkat kesehatan kinerja keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mentari 

Terang yang mengambil data laporan keuangan periode 2009-2011 ukuran 

kinerja yang digunakan yaitu tertuju pada aspek kuantitatif tanpa 

menggunakan aspek manajemen dan aspek sensitivitas pada resiko pasar, 

keumudian di analisis menggunakan metode CAEL (Capital,Asset,Earnings, 

Liquidity) sehingga dapat mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Mentari Terang serta mengetahui kinerja keuangan pada PT. BPR 

Mentari Terang. 
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