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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang 

Analisis Kinerja Keuangan Perbankan diantaranya: 

Dilihat dari penelitian terdahulu Ratna Sari Nirwana (2010) 

yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan 

Bank Umum Devisa dengan Analisis CAMELS (Studi pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan kinerja kedua bank 

dengan analisis CAMELS adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

mengalami peningkatan kinerja dimana untuk tahun 2005 dan 2006 

berada pada peringkat komposit 3 atau 25< skor ≤ 35 dengan total 

skor 27,5 dan 32. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tergolong cukup baik. PT Bank 

Central Asia Tbk pada 2005 dan 2006 berada pada peringkat 

komposit 2 atau 35≤ skor ≤ 45 dengan masing-masing total skor 39,5 

dan 40,5 mengindikasikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk 

tergolong baik.  

Trinyoto Putranto (2009), meneliti tentang Analisis 

CAMELS Sebagai Alat Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank 

(Studi Kasus Pada Bank Swasta Nasional yang Listing di BEI). 
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Penelitian ini menyatakan bahwa kondisi Bank Indonesia dalam 

kategori baik, hal ini dapat disimpulkan dari peringkat bank yang 

termasuk dalam kategori LQ-45 pada posisi 3 besar.  

Ratih Prafitri (2011), melakukan penelitian tentang Analisis 

Kinerja keuangan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Central 

Asia, Tbk dan Bank Mandiri, Tbk tahun 2007 sampai 2009 

menunjukkan kinerja keuangan yang sehat apabila ditinjau dengan 

metode CAMELS. Dari kedua bank tersebut Bank Central Asia, Tbk 

memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Bank Mandiri 

(Persero), Tbk.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

alat analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode 

CAMELS. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti serta tahun 

yang digunakan.   

B. Tinjauan Teori 

1. Perbankan 

Peran intermediasi keuangan yang dijalankan bank berkaitan 

dengan penyaluran dana. Sehubungan peran intermediasi ini 

terutama penghimpunan dana dari masyarakat, bank juga sering 

disebut lembaga kepercayaan. Selengkapnya pengertian bank 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 7/1992 bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
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bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

Bisnis perbankan sangat luas dan punya jangkauan jauh. 

Munculnya pemecahan induk satu bank dan kemungkinan 

pelonggaran sebagian pembatasan yang diberlakukan pada 

perbankan, jumlah dan jenis jasa yang diberikan oleh bank umum 

dan anak perusahaan semakin luas. Inovasi yang baru dalam 

perbankan meliputi perkenalan kartu kredit, jasa akuntansi untuk 

perusahaan, anjak piutang, leasing, mesin kas otomatis, dan deposit 

box. Peranan penting bank umum dapat digambarkan dengan baik 

dengan memberikan penjelasan singkat tentang fungsi utamanya. 

Salah satu fungsi utama bank umum adalah kesanggupannya 

untuk menciptakan dan menghancurkan uang. Hal ini dilakukan 

dengan kegiatan memberikan pinjaman, investasi dan kerjasama 

dengan bank sentral. Kemampuan bank umum untuk menciptakan 

uang mempunyai arti penting bagi perekonomian. Kemampuan ini 

melahirkan sistem kredit yang elastis yang diperlukan bagi kemajuan 

perekonomian dengan laju pertumbuhan yang agak mantap.  

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan 
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menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan 

memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan 

menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya 

sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah 

sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, 

berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa 

perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan 

utama tersebut. Bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas 

masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan, maupun 

untuk investasi masa depan. Dunia perbankan merupakan salah satu 

institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu 

negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). 

Pengertian bank tersebut diatas mencerminkan dua peran 

bank baik sebagai financial intermediate maupun institute of 

economic development. Sebagai perantara keuangan (financial 

intermediate), bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat 

yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Melalui 

penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat atau 

nasabah penyimpanan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut 

(bagian terbesar) dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang 

defisit dana. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah 

melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, 
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tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 

(kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau 

pembiayaan bagi bank yang berprinsip syariah.   

Menurut Julius R.Latumaerissa (2011:137) bank dibedakan 

menjadi 5 macam berdasarkan fungsinya, yaitu : 

a) Bank sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik 

negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah, sebagai 

contoh : Bank Indonesia, Bank of China. 

b) Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal 

dari simpanan pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka 

pendek dalam penyaluran dana, sebagai contoh: BNI, BRI, Bank 

Mandiri. 

c) Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan 

dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta 

commercial paper, sebagai contoh: Bank Jatim, Bank Kaltim. 

d) Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas 

utamanya adalah melaksanakan fungsi pengkreditan dan 

menghimpun dana dalam rangka program pemerintah 

memajukan pembangunan desa. 

e) BPR, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan 

unsur pemghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan 

dananya di sektor pertanian dan pedesaan. 
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2. Kinerja Keuangan 

 Pengertian kinerja menurut Mangkunegara, Anwar Prabu 

(2000:164)  kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan menurut G.Sugiarso dan F. Winarni (2005 :111) 

Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat 

pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas 

secara aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang 

dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan 

tingkat kesehatan perusahaan tersebut  

Zarkasyi (2008 :48) berpendapat bahwa kinerja keuangan 

merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam 

periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. 

Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002 : 275) kinerja keuangan 

adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu 

dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan 

neraca. Kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan 

dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur 

yang digunakan adalah ratio dan indeks, yang menghubungkan dua 

data keuangan antara satu dengan yang lain (Agnes Sawir, 2005:6) 

Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat 

digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan 
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investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. 

Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada 

penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum 

bahwa perusahaan memiliki kreditibilitas yang baik.  

Laporan Keuangan merupakan rangkuman dari aktivitas 

suatu entitas. Laporan Laba/Rugi menggambarkan tentang suatu 

aktivitas entitas dalam suatu periode, dan Neraca menggambarkan 

keadaaan entitas pada akhir periode atas perubahan kejadian dari 

periode sebelumnya. Evaluasi dapat dilakukan baik perubahannya, 

rasionya, yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk 

periode yang akan datang.  

Kesehatan suatu bank tercermin dalam laporan keuangan 

yang dikeluarkan bank tersebut dimana laporan keuangan tersebut 

telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Penilaian kesehatan 

perbankan dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian 

ditentukan kondisi kesehatan bank. Bagi bank yang sudah dinilai 

sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau 

penurunan kesehatannya. Kesehatan suatu bank dapat diartikan 

sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturan perbankan yang berlaku (Susilo, 2000:22). 
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3. Analisis CAMELS 

Bank umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke 

BI, dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat 

secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan 

aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong 

terciptanya disiplin pasar. Selain laporan keuangan, secara 

triwulanan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan 

mengenai transaksi antarbank dengan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, 

komitmen, maupun fasilitas lain yang dapat disamakan  

Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. CAMELS 

merupakan kepanjangan dari Capital (C), Asset Quality (A), 

Management (M), Earning (E), Liability atau Liquidity (L), dan 

Sensitivity to Market Risk (S). Analisis CAMELS diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 

Penurunan tingkat kesehatan bank secara terus-menerus 

dapat menyebabkan terjadinya financial distress, yaitu keadaan yang 

sangat sulit bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan. 

financial distress pada bank apabila tidak segera diselesaikan akan 

berdampak besar pada bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan 

dari nasabah. Tingkat kesehatan bank merupakan salah satu faktor 
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penting yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi perbankan dalam 

rangka mencapai tujuannya. 

Taswan (2010:537) memberikan definisi tingkat kesehatan 

bank sebagai “hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui 

penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, 

likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar”.  

Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk menilai 

keberhasilan perbankan dalam perekonomian Indonesia dan industri 

perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi. Pada masa krisis 

ekonomi global, bank-bank menengah dan kecil yang tidak 

menerima bantuan likuiditas dari pemerintah mengalami penurunan 

dana simpanan masyarakat. Menurunnya dana simpanan masyarakat 

membuat industri perbankan berusaha mempertahankan dana-dana 

yang mereka miliki untuk menjaga tingkat likuditas bank dengan 

cara memberikan tingkat suku bunga yang tinggi.  

Untuk lebih jelasnya, formula rasio dan tujuan penggunaan 

masing-masing rasio dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Aspek Permodalan (Capital) 

1) Capital Adequancy Ratio (CAR) atau Kecukupan 

pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum) terhadap ketentuan yang berlaku 
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Dipergunakan untuk mengukur kecukupan modal guna 

menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit. 

Hal ini diperkirakan bagian terbesar ATMR berupa kredit. 

Tabel 2.1 Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR 

Skor Peringkat 

Rasio≥ 12% 1 

9% < Rasio < 12% 2 

8% ≤ Rasio ≤ 9% 3 

6% < Raso < 8% 4 

Rasio ≤ 6% 5 

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

2) Komposisi Permodalan = 
      

             
 

Komponen Modal Inti (Tier 1), Modal Pelengkap (Tier 2), 

dan Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3) berpedoman pada 

ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM yang berlaku.  

Tabel 2.2 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

Komposisi Permodalan 

Skor Peringkat 

Rasio > 150% 1 

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

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

75% (Tier 2+ Tier 3) < Tier 1 ≤ 100% (Tier 2+ Tier 3) 4 

Tier 1 < 75% (Tier 2+ Tier 3) 5 

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

3) Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) 

dibandingkan dengan Modal Bank =  

                                      

          
 

Aktiva Produktif Yang diklasifikasikan (APYD) adalah 

aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang 

mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau 
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menimbulkan kerugian, yang besarnya ditetapkan sebagai 

berikut :  

a) 25% DARI Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam 

Perhatian Khusus 

b) 50% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Kurang 

Lancar 

c) 75% dari Aktiva Produktif yang digolongkan 

Diragukan 

d) 100% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Macet  

Predikat kesehatan bank dari segi KAP(1) ditunjukkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.3 Matriks Kriteria Peringkat Komponen APYD 

dibanding Modal Bank 

Skor Peringkat 

Rasio < 5% 1 

5%< Rasio < 20% 2 

20% ≤ Rasio < 50% 3 

50% ≤ Rasio < 100% 4 

Rasio > 100% 5 

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Setelah mengetahui peringkat dari tiap komponen 

permodalan maka sesuai dengan Surat Edaran BI 

No.26/23.DPNO maka dibuat kertas kerja dengan kriteria 

penetapan sebagai berikut :  
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Tabel 2.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor 

Permodalan 

Peringkat 

1 

Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi 

dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan 

tetap berada di tingkat ini untuk 12 bulan mendatang 

Peringkat 

2 

Tingkat modal  berada lebih tinggi dari ketentuan 

KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di 

tingkat ini serta membaik dari tingkat ini untuk 12 

bulan mendatang 

Peringkat 

3 

Tingkat modal berada sedikit di atas atau sesuai 

dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan 

diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 bulan 

mendatang 

Peringkat 

4 

Tingkat modal berada sedikit di bawah ketentuan 

KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami 

perbaikan untuk 6 bulan mendatang 

Peringkat 

5 

Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan 

KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di 

tingkat ini untuk 6 bulan mendatang 

Sumber : Bank Indonesia 

b. Aspek Kualitas Aset (Asset Quality) 

1) Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan dibandingkan 

dengan total Aktiva Produktif atau KAP(1)  (Kualitas Aktiva 

Produktif)  = 
                                      

                
 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan 

dengan total aktiva produktif. Rasio Kualitas Aktiva 

Produktif merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutup 

aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang 

diberikan oleh bank. Rasio ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar rasio ini menunjukkan semakin menurun 

kualitas aktiva produktif (Taswan, 2010:167). 
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Tabel 2.5 Matriks Kriteria Peringkat Komponen APYD 

dibanding Aktiva Produktif 

Skor Peringkat 

Rasio ≤ 0,5% 1 

0,5% < Rasio ≤ 3% 2 

3% < Rasio ≤ 6% 3 

6% < Raso ≤ 12% 4 

Rasio > 12% 5 

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

2) Tingkat kecukupan pembentukan PPAP = 

                        

                        
 

Rasio pemenuhan PPAP merupakan rasio yang mengukur 

kepatuhan bank dalam membentuk PPAP untuk 

meminimalkan risiko akibat adanya aktiva produktif yang 

berpotensi menimbulkan kerugian (Taswan, 2010:167). 

Predikat kesehatan bank dari segi KAP(2) ditunjukkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.6 Matriks Kriteria Peringkat Komponen KAP(2) 

Rasio Peringkat 

KAP ≥ 110% 1 

105% ≤ KAP2 < 110% 2 

100% ≤ KAP2 < 105% 3 

95% ≤ KAP2 < 100% 4 

KAP2 < 95% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

3) Perkembangan Aktiva Produktif bermasalah / Non 

Performing Asset dibandingkan dengan Aktiva Produktif = 
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Tabel 2.7 Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPA 

Rasio Peringkat 

Rasio < 2% 1 

2% < Rasio < 5% 2 

5% < Rasio < 8% 3 

8% < Rasio < 12% 4 

Rasio < 12% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Setelah mengetahui peringkat dari tiap komponen 

kualitas aset maka sesuai dengan Surat Edaran BI 

No.26/23.DPNO maka dibuat kertas kerja dengan kriteria 

penetapan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.8 Matriks Kriteria Penetapan Faktor Kualitas 

Aset 

Peringkat 1 

Kualitas aset sangat baik dengan risiko 

portofolio yang sangat minimal serta 

didokumentasikan dengan baik  

Peringkat 2 

Kualitas aset sangat baik namun 

terdapat minor deficiencies yang tidak 

signifikan serta didokumentasikan 

dengan baik. 

Peringkat 3 

Kualitas aset cukup baik namun 

diperkirakan akan mengalami 

penurunan apabila tidak dilakukan 

perbaikan serta didokumentasikan 

dengan cukup baik. 

Peringkat 4 

Kualitas aset kurang baik dan 

diperkirakan akan mengancam 

kelangsungan hidup Bank apabila tidak 

dikoreksi serta kurang 

didokumentasikan dengan baik. 

Peringkat 5 

Kualitas aset tidak baik dan 

diperkirakan tingkat aset bermasalah 

semakin memburuk serta tidak 

didokumentasikan dengan baik. 

Sumber : Bank Indonesia 
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c. Aspek Manajemen (Management) 

1) Manajemen Umum 

Manajemen umum dinilai dari praktek Good Corporate 

Governance antara lain sebagai berikut : 

a) Struktur dan komposisi pengurus bank 

b) Penanganan conflict of interest 

c) Independensi pengurus bank 

d) Kemampuan untuk membatasi atau mencegah 

penurunan kualitas GCG 

e) Transparansi informasi dan edukasi nasabah 

f) Efektifitas kinerja fungsi komite 

Tabel 2.9 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

Manajemen Umum 

Skor Peringkat 

Skor > 27 1 

21 < Skor ≤ 27 2 

15 < Skor ≤ 21 3 

9 < Skor ≤ 15 4 

Skor ≤ 9 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

2) Manajemen Risiko 

Indikator pendukung untuk faktor manajemen risiko adalah  

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 
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d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh 

Tabel 2.10 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

Manajemen Risiko 

Skor Peringkat 

Skor > 630 1 

450 < Skor ≤ 630 2 

338< Skor ≤ 450 3 

220 < Skor ≤ 338 4 

Skor ≤ 220 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

3) Kepatuhan Bank 

Indikator pendukung untuk faktor Kepatuhan Bank adalah: 

i) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

ii) Posisi Devisa Netto (PDN) 

iii) Prinsip mengenal nasabah dan tindak pidana pencucian 

uang 

Tabel 2.11 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

Kepatuhan Bank 

Skor Peringkat 

Skor > 18 1 

14 < Skor ≤ 18 2 

10< Skor ≤ 14 3 

6 < Skor ≤ 10 4 

Skor ≤ 6 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Setelah mengetahui peringkat dari tiap komponen 

Manajemen maka sesuai dengan Surat Edaran BI 

No.26/23.DPNO maka dibuat kertas kerja dengan kriteria 

penetapan sebagai berikut : 
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Tabel 2.12 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat 

Faktor Manajemen 

Peringkat 

1 

Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang 

sangat memuaskan, independen, mampu beradaptasi 

dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem 

pengendalian risiko yang sangat kuat serta mampu 

mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun 

di masa yang akan datang 

Peringkat 

2 

Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang 

memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan 

perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem 

pengendalian risiko yang sangat kuat serta mampu 

mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun 

di masa yang akan datang 

Peringkat 

3 

Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang 

cukup memuaskan, cukup independen, cukup mampu 

beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan 

memiliki sistem pengendalian risiko yang sangat kuat 

serta cukup mampu mengatasi masalah yang dihadapi 

baik saat ini maupun di masa yang akan datang 

Peringkat 

4 

Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang 

kurang memuaskan, kurang independen, kurang mampu 

beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan 

memiliki sistem pengendalian risiko yang sangat kuat 

serta kurang mampu mengatasi masalah yang dihadapi 

baik saat ini maupun di masa yang akan datang 

Peringkat 

5 

Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang 

tidak memuaskan, tidak independen, tidak mampu 

beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan 

memiliki sistem pengendalian risiko yang sangat kuat 

serta tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi 

baik saat ini maupun di masa yang akan datang 

Sumber : Bank Indonesia 

d. Aspek Rentabilitas (Earning) 

1) Return on Asset (ROA) = 
                  

                    
 

ROA (Return On Asset) ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba 

secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki 
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Tabel 2.13 Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA 

Rasio Peringkat 

ROA > 1,5% 1 

1,25% < ROA ≤ 1,5% 2 

0,5% < ROA ≤ 1,25% 3 

0 < ROA ≤ 0,5% 4 

ROA ≤ 0% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

2) Return on Equity (ROE)   = 

                  

                    
 

Return on Equity (ROE). ROE Dipergunakan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

bersih melalui penggunaan modal sendiri. ROE 

mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba dengan menggunakan ekuitasnya. Kenaikan dalam 

rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang 

bersangkutan dan selanjutnya kenaikan tersebut akan 

menyebabkan kenaikan harga saham bank (Dendawijaya, 

2009:119). Predikat kesehatan bank dari segi ROE 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.14 Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROE 

Rasio Peringkat 

ROE > 15% 1 

12,5% < ROE ≤ 15% 2 

5% < ROE ≤ 12,5% 3 

0 < ROE ≤ 5% 4 

ROE ≤ 0% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 



27 
 

3) Net Interest Margin (NIM)  = 

                       

                          
 

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasi. Rasio 

NIM mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan 

pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva 

produktif (Taswan, 2009:167).  

Predikat kesehatan bank dari segi NIM ditunjukkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.15 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

NIM/NOM 

Rasio Peringkat 

NIM > 3% 1 

2% < NIM ≤ 3% 2 

1,5% < NIM ≤ 2% 3 

1% < NIM ≤ 1,5% 4 

NIM ≤ 1% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

4) Biaya Operasional dibandingkan  dengan Pendapatan 

Operasional (BOPO) = 
                       

                            
 

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO). BOPO digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya (Dendawijaya, 2009:120). Semakin tingga rasio 

ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional 
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bank. Predikat kesehatan bank dari segi BOPO ditunjukkan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 2.16 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

BOPO 

Rasio Peringkat 

BOPO ≤ 94% 1 

94% < BOPO ≤ 95% 2 

95% < BOPO ≤ 96% 3 

96% < BOPO ≤ 97% 4 

BOPO > 97% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Setelah mengetahui peringkat dari tiap komponen 

Rentabilitas maka sesuai dengan Surat Edaran BI 

No.26/23.DPNO maka dibuat kertas kerja dengan kriteria 

penetapan sebagai berikut : 

Tabel 2.17 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat 

Faktor Rentabilitas 

Peringkat 

1 

Secara umum kinerja rentabilitas sangat baik. Kemampuan 

rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi 

kerugian dan meningkatkan modal. 

Peringkat 

2 

Secara umum kinerja rentabilitas baik. Kemampuan 

rentabilitas  tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian 

dan meningkatkan modal. 

Peringkat 

3 

Secara umum kinerja rentabilitas cukupbaik. Kemampuan 

rentabilitas cukuptinggi untuk mengantisipasi potensi 

kerugian dan meningkatkan modal. 

Peringkat 

4 

Secara umum kinerja rentabilitas buruk. Kemampuan 

rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian 

dan meningkatkan modal. 

Peringkat 

5 

Secara umum kinerja rentabilitas sangat buruk. 

Kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk 

mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. 

Sumber : Bank Indonesia 
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e. Aspek Likuiditas (Liquidity) 

1) Aktiva likuid dibandingkan dengan passiva likuid kurang = 

             

             
 

Aktiva likuid. Aktiva likuid : kas, giro BI, SBI, antar Bank 

Aktiva (giro, deposit on call, call money). Pasiva likuid: 

giro, tabungan, deposito, kewajiban segera, kewajiban 

pada Bank lain. 

Tabel 2.18 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

Aktiva likuid dibandingkan dengan passiva likuid  

Rasio Peringkat 

Rasio > 25% 1 

20% < Rasio ≤ 25 % 2 

15% < Rasio ≤ 20% 3 

10% < Rasio ≤ 15% 4 

Rasio ≤ 10% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

2) Loan to Deposits Ratio (LDR) = 
            

                 
 

Loan to Deposits Ratio (LDR).  Loan to Deposit ratio, 

juga dikenal sebagai rasio LTD, adalah rasio antara jumlah 

bank kredit dan jumlah simpanan. Rasio lebih rendah dari 

1 berarti bank tidak meminjam uang pertama dari bank 

lain dalam rangka untuk kemudian meminjamkannya lebih 

lanjut untuk pelanggan nya, tapi hanya menggunakan 

deposito sendiri. Di sisi lain, rasio lebih besar dari 1, bank 

tidak hanya menggunakan deposito, tetapi pertama kali 

meminjam uang tambahan dari bank lain dan dipinjamkan 
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kepada pelanggan tersebut pada tingkat yang lebih tinggi. 

Bank tidak mungkin bisa mendapatkan penghasilan 

sebanyak yang mereka bisa, jika rasio terlalu rendah, di 

sisi lain, jika rasio terlalu tinggi, itu berarti bahwa bank 

tidak mungkin memiliki likuiditas yang cukup untuk 

menutupi kebutuhan dana tak terduga atau dalam kasus 

krisis.  

Tabel 2.19 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

LDR 

Rasio Peringkat 

50% < Rasio ≤ 75 % 1 

75% < Rasio ≤ 85 % 2 

85% < Rasio ≤ 100% atau Rasio ≤ 50% 3 

100% < Rasio ≤ 120% 4 

Rasio > 120% 5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Tabel 2.20 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat 

Faktor Likuiditas 

Peringkat 

1 

Secara umum kinerja likuiditas sangat baik. Kemampuan 

likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan 

penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat. 

Peringkat 

2 

Secara umum kinerja likuiditas baik. Kemampuan likuiditas 

untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan 

manajemen risiko likuiditas kuat. 

Peringkat 

3 

Secara umum kinerja likuiditas cukup baik. Kemampuan 

likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan 

penerapan manajemen risiko likuiditas cukup kuat. 

Peringkat 

4 

Secara umum kinerja likuiditas kurang baik. Kemampuan 

likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan 

penerapan manajemen risiko likuiditas lemah. 

Peringkat 

5 

Secara umum kinerja likuiditas sangat kurang baik. 

Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan 

likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat 

lemah. 

Sumber : Bank Indonesia 



31 
 

f. Aspek Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (Sensitivity To 

Market risk) 

1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover 

fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan Potential Loss 

Suku Bunga = 
           

                         
 

Potensial loss suku bunga adalah (igap position dari 

eksposur trading book + banking book) x fluktuasi suku 

bunga. Trading Book adalah seluruh posisi perdagangan 

Bank (proprietary position) pada instrumen keuangan 

dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi 

derivatif. 

Tabel 2.21 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

Modal Suku Bunga dibanding Potential Loss Suku 

Bunga   

Rasio Peringkat 

Risiko sangat rendah atau Bank sangat tidak 

rentan terhadap pergerakan suku bunga 
1 

Risiko rendah atau Bank tidak rentan terhadap 

pergerakan suku bunga 
2 

Risiko moderat atau Bank cukup rentan 

terhadap pergerakan suku bunga 
3 

Risiko tinggiatau Bank rentan terhadap 

pergerakan suku bunga 
4 

Risiko sangat tinggi atau Bank sangat rentan 

terhadap pergerakan suku bunga 
5 

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 
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2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover 

fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan Potential Loss 

Nilai Tukar =  
           

                          
  

Potential loss nilai tukar adalah (gap position dari 

eksposur trading book valas + banking book valas) x 

fluktuasi nilai tukar. Ekses Modal adalah kelebihan modal 

dari modal minimum yang ditetapkan yang khusus 

digunakan untuk antisipasi risiko nilai tukar. 

Tabel 2.22 Matriks Kriteria Peringkat Komponen 

Modal Nilai Tukar dibanding Potential Loss Nilai 

Tukar 

Rasio Peringkat 

Risiko sangat rendah atau Bank 

sangat tidak rentan terhadap 

pergerakan nilai tukar 

1 

Risiko rendah atau Bank tidak 

rentan terhadap pergerakan nilai 

tukar 

2 

Risiko moderat atau Bank cukup 

rentan terhadap pergerakan nilai 

tukar 

3 

Risiko tinggiatau Bank rentan 

terhadap pergerakan nilai tukar 
4 

Risiko sangat tinggi atau Bank 

sangat rentan terhadap pergerakan 

nilai tukar 

5 

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Setelah mengetahui peringkat dari tiap komponen 

Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar maka sesuai dengan 

Surat Edaran BI No.26/23.DPNO maka dibuat kertas kerja 

dengan kriteria penetapan sebagai berikut : 
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Tabel 2.23 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat 

Faktor Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar 

Peringkat 1 

Risiko sangat rendah yang dikombinasikan 

penerapan manajemen risiko pasar yang efektif dan 

konsisten 

Peringkat 2 
Risiko relatif rendah yang dikombinasikan penerapan 

manajemen risiko pasar yang efektif dan konsisten 

Peringkat 3 

Risiko moderat atau tinggi yang dikombinasikan 

penerapan manajemen risiko pasar yang efektif dan 

konsisten 

Peringkat 4 

Risiko moderat atau tinggi yang dikombinasikan 

penerapan manajemen risiko pasar yang kurang 

efektif dan kurang konsisten 

Peringkat 5 

Risiko moderat atau tinggi yang dikombinasikan 

penerapan manajemen risiko pasar yang tidak efektif 

dan tidak konsisten 

Sumber : Bank Indonesia 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada penelitian ini akan dijelaskan dalam gambar berikut : 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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Keterangan : 

Dari populasi bank konvensional di Indonesia diambil dua sampel 

penelitian yaitu Bank Negara Indonesia, Tbk dan Bank Jatim, Tbk. Tahap 

selanjutnya adalah mengambil informasi dari kedua bank tersebut yang 

diperoleh dari Laporan Keuangan dan Kuesioner. Kemudian mengitung 

kinerja keuangan masing-masing bank dengan menggunakan CAMELS. 

Setelah adanya hasil yang diperoleh, maka penulis membandingkan 

kinerja kedua bank tersebut dengan teknik cross section dan time series. 

Tahap terakhir adalah dengan menentukan kinerja keuangan manakah 

yang lebih baik. 

 

 


