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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

     Penelitian terdahulu diperlukan sebagai refrensi untuk penelitian 

selanjutnya, adapun penelitian terdahulu yang di ambil sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber : www.ririyantika.wordpress.com 

  Penjelesan keseluruhan penelitian terdahulu : 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutiatul Faizah Tahun

(2010) menunjukkan bahwa: Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk pada tahun 2006-2008 dengan metode CAMELS tergolong

No Nama Judul Variabel yang digunakan 

1 Mutiatul 

Faizah 

Analisis Tingkat 

Kesehatan Pada PT. 

Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk 

Periode 2006-2008 

Dengan 

Menggunakan 

Metode CAMELS 

Capital ,   Asset Quality, 

Management, Earning, Likuidity, 

Sensitivity 

2 Ersa Novitasari Analisi Tingkat 

Kesehatan PT. Bank 

Perkreditan Rakyat 

Mentari Terang 

Tuban 

Capital, Asset Quality, Earning, 

Likuidity 

3 Mohamad very 

Askhar 

Analisis Camel 

sebagai Alat 

Pengukuran Tingkat 

Kesehatan Bank 

(Studi Pada Bank 

Rakyat 

Indonesia(Persero) 

Tbk) 

Capital, Asset Quality, 

Management, Earnings, 

Liquidity, 
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Bank sehat meskipun masih mempunyai kelemahan pada KAP-nya 

yaitu dalam memberikan pembiayaan, dengan demikian BMI harus 

lebih selektif lagi dalam melakukan aktivitas penanaman dananya, 

dan juga dalam prosedur pemberian pembiayaan serta pengelolaan 

resiko harus dilaksanakan dan didokumentasikan dengan lebih 

baik, sehingga bisa meningkatkan lagi nilai rasio dan peringkatnya, 

agar tergolong sangat lancar. 

2. Penelitian yang dilakukan Ersa Novita Sari pada PT. Bank   

Perkreditan Rakyat Mentari Terang bulan pada periode 2009 

sampai 2011 menggunakan analisis rasio keuangan faktor 

permoalan (capital), kualitas Aset (asset Quality), Rentabilitas 

(Earning) dan Likuiditas (Liquidity) menunjukkan bank tergolong 

cukup sehat tetapi pada kemampuan pendapatan dalam menutup 

biaya operasional nilainya terus mengalami penurunan tapi masih 

tergolong sehat kerena sesuai dengan kriteria standart BI. 

3. Penelitian yang dilakukan Mohamad Very Askhar Pada Bank 

Rakyat Indonesia pada Periode 2004 sampai 2006 menggunakan 

metode camel tergolong baik namun pada aspek manajemen yang 

diproksikan dengan Net Profit Margin (NPM) dengan 

membandingkan Antara Net income dengan Operating Income 

(Laba bersih dengan pendapatan bersih menunjukkan bank 

mengalami penurunan dan puncaknya tahun 2006 nilai Net Profit 

Margin (NPM) 18,86% dimana nilai interval 16,25 - <20. Dengan 
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melihat kondisi tersebut sebaiknya bank BRI cepat melakukan 

tindakan agar rasio Net Profit Margin (NPM) nya tetap terjaga pada 

interval dalam kriteria sehat. 

B. Tinjauan Teori 

1. Bank  

 Kasmir (2012 : 3) Menjelaskan : “Bank adalah lembaga keuangan  

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa-jasa bank lainnya."   

 Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah : “Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dana atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat banyak.” 

 Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bank memberi 

tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam 

bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula 

dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal 

tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf 

hidup masyarakat. 
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2. Jenis-Jenis Bank 

(Kasmir : 20) Ada beberapa jenis bank menurut undang-undang 

nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri 

dari : 

1) Bank Central 

     Bank central bertugas dalam menerbitkan uang logam dan uang 

kertas untuk bisa dijadikan alat pembayaran yang sah dalam suatu 

negara dan dapat mempertahankan konversi uang yang dimaksud 

terhadap perak atau emas maupun keduanya. 

2) Bank Umum  

Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

         Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Artinya kegiatan BPR lebih sempit jika dibandingkan 

dengan kegiatan bank umum. 

4) Bank Syariah  

      Bank syariah adalah jenis bank yang senantiasa beroperasi 

mengacu pada prinsip bagi hasil atau sesuai pada kaidah ajaran islam 

tentang hukum riba. 
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3. Fungsi Dan Usaha Bank 

Bank sebagai intermedeasi keuangan memberikan jasa-jasa 

keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank 

melaksanakan beberapa fungsi dasar seperti :  

1) Fungsi pokok bank  

Bank memiliki funsi pokok sebagai berikut : 

a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih 

efisien dalam  kegiatan ekonomi. 

b) Menciptakan Uang. 

c) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

2) Usaha Bank 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank menurut UU No. 7 

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan No. 10 tahun 1998 

tentang Perbankan adalah sebagai berikut : 

a) Menghimpun dana dari masyarakat. 

b) Memberikan kredit. 

c) Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d) Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri 

maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabahnya. 
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f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan kepada bank lain baik menggunakan surat, 

sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, cek atau lainnya. 

g) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan antara pihak ketiga. 

h) Menyediakan tempat untuk meyimpan barang dan surat 

berharga. 

i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak (custo-dian). 

j) Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah 

lainnya  dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 

bursa efek. 

k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun 

sebagian dalam  hal debitur tidak memenuhi kewajibannya 

kepada bank, dengan ketentuan  agunan yang dibeli tersebut 

wajib dicairkan secepatnya. 

l) Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit, dan 

kegiatan wali amanat (trustee). 

m) Menyediakan Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

n) Melakukan kegiatan dalam valuta asing: melakukan Penyertaan 

modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan 

seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan 
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asuransi; dan melakukan  penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi kegagalan kredit. 

o) Kegiatan lain yang lazim dilakukakan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang.          

4. Penilaian Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan 

bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur 

dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank 

(Abdullah, 2003: 108). Dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui 

kinerja keuangan bank sehingga secara tidak langsung dapat diketahui 

tingkat kesehatan bank yang digolongkan dalam empat kelompok 

predikat yaitu bank yang berpredikat sehat, cukup sehat, kurang sehat 

dan tidak sehat. 

Analisis kinerja bank memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1). Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank 

terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas 

yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 

2). Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan 

semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien 

Menurut Mulyadi (2001: 434) terdapat 3 macam kriteria dalam 

penilaian kinerja yaitu: 
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1). Kriteria tunggal, yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan 

satu ukuran untuk menilai kinerja karyawan. 

2). Kriteria beragam, yaitu ukuran kinerja yang terdiri dari bermacam-

macam aspek beragam. 

3). Kriteria gabungan, yaitu kriteria yang didasarkan atas pemberian 

bobot tertentu dalam beberapa aspek yang kemudian menentukan 

nilai tunggal dalam menilai kinerja manajemen. 

Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap 

faktor - faktor CAMEL yang terdiri dari: 

1) Permodalan (Capital) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen – komponen sebagai berikut: 

a) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku; 

b) Komposisi permodalan; 

c) Trend ke depan/proyeksi KPMM; 

d) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan 

modal Bank; 

e) Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal 

yang berasal dari keuntungan (laba ditahan); 

f) Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhannya; 

usaha; 



   16 
 

g) Akses kepada sumber permodalan; 

h) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan 

permodalan Bank. 

2) Kualitas Aset (Asset Quality) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas 

aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen - 

komponen sebagai berikut: 

a) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan 

total aktiva produktif; 

b) Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan 

total kredit; 

c) Perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing 

asset dibandingkan dengan aktiva produktif; 

d) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan 

aktiva produktif (PPAP); 

e) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; 

f) Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif; 

g) Dokumentasi aktiva produktif; dan 

h) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 

3) Manajemen (Management) 

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan 

melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

a) Manajemen umum; 
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b) Penerapan sistem manajemen risiko; dan 

c) Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta 

komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 

4) Rentabilitas (Earnings) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen - komponen sebagai berikut: 

a) Return on assets (ROA); 

b) Return on equity (ROE); 

c) Net interest margin (NIM); 

d) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan 

Operasional (BOPO); 

e) Perkembangan laba operasional; 

f) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi 

pendapatan; 

g) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan 

biaya;  

h) Prospek laba operasional. 

5) Likuiditas (Liquidity) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor 

likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen - komponen sebagai berikut: 
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a) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva 

likuid kurang dari 1 bulan; 

b) 1-month maturity mismatch ratio; 

c) Loan to Deposit Ratio (LDR); 

d) Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang; 

e) Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti; 

f) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities 

management/ALMA); 

g) Kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, 

pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan 

h) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK). 

5. Analisis Rasio CAMEL 

Analisis rasio-rasio keuangan untuk perbankan secara umum 

tercangkup dalam CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, 

Management, Earning, dan Liquidity). Alat analisis CAMEL ini 

digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank, 

serta dapat digunakan pula sebagai indikator dalam menyusun 

peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank seperti tertuang dalam 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 26/23/KEP/DIR 

tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank, 

serta Surat Edaran Gubernur BI Nomor 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 

1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 

yang kemudian dikukuhkan lagi pada 1997. 
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CAMEL pada dasarnya merupakan metode penilaian kesehatan 

bank yang meliputi lima kriteria penilaian sebagai berikut: 

1) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Penilaian capital menurut Muljono (2000: 110) berfungsi sebagai: 

a) Ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-

kerugian yang tidak dapat dihindarkan. 

b)    Alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut atau 

kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham. 

c)    Untuk memungkinkan manajemen bank bekerja dengan 

efisiensi yang tinggi sesuai dengan yang dikehendaki bersama. 

Penilaian terhadap jumlah modal yang dimiliki bank 

berdasarkan kewajiban penyediaan modal minimum, serta 

menghitung persentase besarnya modal terhadap jumlah aktiva 

tertimbang menurut resiko (ATMR). Kecukupan modal dapat dinilai 

berdasarkan CAR (Capital Adequacy Ratio) dirumuskan: 

 CAR =
ATMR

Modal
x 100% 

Penilaian rasio modal yaitu: 

a) Untuk rasio modal 0% atau negatif diberi nilai kredit 1. 

b) Untuk setiap kenaikan 0,1% mulai dari kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. 

Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio modal 

adalah: 

Nilai Kredit CAR = 1 + (CAR/0,1x1) 
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Penilaian terhadap Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum 

(KPMM) dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Pemenuhan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) 

sebesar 9% diberi predikat sehat dengan nilai kredit sebesar 81 

dan setiap kenaikan 0,1% dari Kewajiban pemenuhan modal 

minimum (KPMM) sebesar 9% nilai kredit ditambah 0.63 

hingga maksimum 100. 

b) Pemenuhan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) 

kurang dari 9% yaitu 8,99% diberi predikat kurang sehat 

dengan nilai kredit 65 dan setiap penurunan 0,1% nilai kredit 

dikurangi 0.73 

c) Pemenuhan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) 

kurang dari 6.92% yaitu 6.91% diberi predikat tidak sehat 

dengan nilai kredit 50 dan setiap penurunan 0.1% nilai kredit 

dikurangi 0.73 dengan minimum nilai kredit 0 (nol). 

Tabel 2.2  Kriteria Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Nilai CAR Predikat 

> 8 % Sehat 

7,9 – 8 % Cukup Sehat 

6,5 - < 7,9 % Kurang Sehat 

< 6,5 % Tidak Sehat 

Sumber : SK DIR BI Nomor : 30/11/KEP/DIR tanggal 30  

                April 1997 
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2) Asset Quality (KAP) 

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 disebutkan bahwa 

aktiva produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana 

baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kreditdan 

surat berharga. Aktiva produktif lainnya seperti penanaman dana 

dalam bentuk penyertaan dan penempatan dana pada bank lain tidak 

dilakukan penilaian kualitasnya oleh Bank Indonesia. Pengertian 

kualitas dimaksudkan sebagai keadaan pembayaran pokok atau 

angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat 

kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam 

surat-surat berharga atau sering juga disebut dengan istilah 

kolektibitas (Siamat, 2001: 135). 

Menurut Abdullah (2003: 160-161) penilaian terhadap faktor 

kualitas aktiva produktif (KAP) didasarkan pada dua rasio yaitu: 

a) Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva 

Produktif (KAP I). 

KAP  = 
oduktifAktiva

asikanDiklasifikyangoduktifAktiva

Pr

Pr
x 100% 

Aktiva Produktif diklasifikasikan terdiri atas: 

1) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar 

2) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan 

3) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet 
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b) Penilaian rasio KAP  yaitu: 

a). Untuk rasio 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0. 

b). Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimum 100. 

Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio KAP adalah: 

  Nilai kredit KAP = (15,5% - KAP) / 0,15 

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Nilai KAP Predikat 

< 10,35 % Sehat 

10,35 – 12,60 % Cukup Sehat 

12,61 – 14,85 % Kurang Sehat 

>14,86 % Tidak Sehat 

                  Sumber : SK DIR BI Nomor : 30/11/KEP/DIR tanggal 30  
April 1997 

 

3) Management Risk 

Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup dua 

komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan. Jumlah pertanyan 

atau pernyataan ditetapkan sebagai berikut: 

a) Bank devisa sebanyak 100. 

b) Bank bukan devisa sebanyak 85. 
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                  Tabel 2.4  Kriteria Penilaian untuk Manajemen Bank 

PREDIKAT NILAI KREDIT 

1. Sehat 81 – 100  

2. Cukup Sehat 66 < 81 

3. Kurang Sehat 51 < 66 

4. Tidak Sehat 0 < 51 

Sumber : SK DIR BI Nomor : 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April  
1997 

4) Earning 

Menurut Abdullah (2003: 162) penilaian terhadap faktor 

rentabilitas didasarkan pada dua rasio yaitu: 

a) Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-

rata volume usaha dalam periode yang sama. 

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase maka 

semakin baik dan penggunaan dana semakin efektif pada sisi 

aktiva dalam menghasilkan laba. Rumus ROA adalah : 

ROA = 
AktivaTotal

Laba
x 100% 

Penilaian rasio ROA yaitu: 

1) Untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 

2) Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimum 100 

Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio ROA adalah: 

 Nilai Kredit ROA = (ROA/1) x 0,015% 
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 Tabel 2.5  Kriteria Penilaian  untuk ROA Bank 

Nilai ROA Predikat 

> 1,22 % Sehat 

0,99 – 1,21 % Cukup Sehat 

0,77 – 0,98 % Kurang Sehat 

< 0,76 % Tidak Sehat 

Sumber : SK DIR BI Nomor : 30/11/KEP/DIR tanggal 30 
April 1997 

b) Rasio biaya operaional dalam 12 bulan terakhir terhadap 

pendapatan operasional dalam periode yang sama. 

Rasio ini menunjukkan persentase efisiensi usaha dalam 

menghasilkan pendapatan dibandingkan biaya yang dikeluarkan, 

sehingga semakin kecil nilai rasio dibawah 100% maka akan 

semakin baik. Rumus BOPO adalah: 

 BOPO = 
lOperasionaPendapa

lOperasionaBiaya

tan
x 100% 

Penilaian BOPO yaitu: 

1) Untuk rasio 100% atau negatif diberi nilai 0 

2) Untuk setiap penurunan 0,08% mulai dari 100% nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimum 100 

Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio BOPO adalah: 

 Nilai Kredit BOPO = (100- BOPO  / 0,08% 
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Tabel 2.6 Kriteria Penilaian Biaya Operasional terhadap  

                 Pendapatan Operasional (BOPO)  

NILAI KREDIT PREDIKAT 

< 93,52 % Sehat 

93,52 – 94,73 % Cukup Sehat 

94,73 – 95,92 % Kurang Sehat 

> 95,92 % Tidak Sehat 

Sumber : SK DIR BI Nomor : 30/11/KEP/DIR tanggal  
             30 April 1997 

5) Liquidity 

  Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan 

menilai dua buah rasio, yaitu rasio Kewajiban Bersih Antar Bank 

terhadap Modal Inti dan rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima 

oleh Bank. Yang dimaksud Kewajiban Bersih Antar Bank adalah 

selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. 

Sementara itu yang termasuk Dana yang Diterima adalah Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia, Giro, Deposito, dan Tabungan 

Masyarakat, Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih 

dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman subordinasi), Deposito dan 

Pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, 

dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu 

lebih dari tiga bulan.             

a) Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap Aktiva    

Lancar. Rumusnya adalah : 

   LR = 
LancarAktiva

BersihKewajiban
x 100% 
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Penilaian LR yaitu: 

1) Untuk Rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 

2) Untuk setiap Penurunan sebesar 1% mulai dari nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimum 100. 

b) Rasio antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank     

(LDR) dengan rumus : 

LDR = 
DiterimayangDanaTotal

DiterimayangKredit
x 100% 

Penilaian LDR yaitu: 

1) Untuk rasio 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 

2) Untuk setiap penurunan 1% mulai dari 115% diberi nilai kredit 

ditambah 4, nilai maksimum 100 

Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio LDR adalah: 

 Nilai Kredit LDR = (155% - LDR) x 4 

Tabel 2.7 Skala Predikat dan Nilai Kredit untuk LDR Bank 

NILAI KREDIT PREDIKAT 

< 94,75 % Sehat 

94,75 – 98,75 % Cukup Sehat 

98,75 – 102,25 % Kurang Sehat 

> 102,5 % Tidak Sehat 

    Sumber : SK DIR BI Nomor : 30/11/KEP/DIR tanggal  

                 30  April 1997 

Menurut ketentuan SK DIR BI No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 

April 1997, jika digunakan kelima factor CAMEL dalam penilaian 
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kesehatan bank maka prosentase setiap faktor CAMEL tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.8 Formula CAMEL 

Faktor yang dinilai Komponen Bobot 

Permodalan Rasio modal terhadap aktiva tertimbang 

menurut risiko (ATMR) 

25 % 

Kualitas Aktiva 

Produktif 

a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan 

terhadap jumlah aktiva produktif 

b. Rasio cadangan penghapusan aktiva 

terhadap jumlah aktiva yang 

diklasifikasikan 

25 % 

 

 

5% 

Manajemen a. Manajemen Umum 

b. Manajemen Risiko 

10% 

15 % 

Rentabilitas a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha 

b. Rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional 

5 % 

 

5 % 

Likuiditas a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap 

aktiva lancar 

b. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga 

5 % 

 

5 % 

Sumber : SK DIR BI no 30/11/KEP.DIR 1997 

 

Jumlah bobot untuk kelima factor tersebut adalah 100 %. Apabila 

pada saat pemeriksaan semua factor dinilai baik atau positif maka akan 

mendapat “nilai kredit factor CAMEL” maksimal 100. Nilai kredit untuk 

menentukan predikat kesehatan bank ditetapkan sebagai berikut : 

Tabel 2.9 Nilai Kredit dan Predikat Tingkat Kesehatan Bank 

Nilai Kredit Predikat 

81 – 100 Sehat 

66 - <81 Cukup Sehat 

51 - <66 Kurang Sehat 

0 - <51 Tidak Sehat 

Sumber : SK DIR BI no 30/11/KEP.DIR 1997 
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Bank Indonesia menentukan nilai kredit dan predikat tetang 

tingkat kesehatan bank dimana nilai Kredit dari 0-<51 menunjukkan 

bahwa bank tersebut tidak sehat, nilai 51-<66 kurang sehat, nilai 66-

<81 cukup sehat dan nilai 81-100 menunjukkan bank tersebut sehat. 

A. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya dan tujuan penelitian, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: “ Tingkat Kesehatan  PT. Bank Danamon tahun 2012 – 2015 dengan 

menggunakan metode CAMEL berada pada predikat sehat”. 
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B. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan bank adalah 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. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut 

lebih lanjut diatur dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

30/11/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB masing-

masing tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. 

 Kesehatan suatu bank merupakan hal yang penting karena kesehatan bank 

dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat umum terhadap suatu 

bank. Masyarakat akan memilih untuk menggunakan jasa bank yang dinilainya 

dapat memenuhi rasa aman dan memberikan keuntungan bagi mereka. Tingkat 

PT. Bank Danamon 

Laporan Keuangan Bank 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/PBI/1998 

CAMEL 

Asset Quality Management Earning Liquidity Capital 

SEHAT TIDAK SEHAT 

Analisis Tingkat Kesehatan Bank 
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kesehatan suatu bank dapat dikategorikan sehat, cukup sehat, kurang sehat, 

ataupun tidak sehat sesuai dengan kinerjanya pada suatu periode. Tingkat 

kesehatan bank juga berpengaruh terhadap penentuan strategi yang akan 

dijalankan oleh bank kedepannya. 

PT. Bank Danamon merupakan salah satu Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan meyalurkan 

kembali kepada masyarakat perlu untuk dinilai tingkat kesehatanya. Penilaian 

kesehatan menggunakan metode CAMEL yang terdiri dari Capital, Asset, 

Management, Earning, dan Liquidity. Mengingat pentingnya menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka penilaian mengenai tingkat 

kesehatan bank harus terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. 

 Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, kepercayaan dari 

masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dalam mendorong kemajuan 

perusahaan perbankan. Mengingat fungsi, posisi dan peranan Bank Danamon di 

tengah-tengah masyarakat yang begitu strategis, maka kepentingan akan 

pengukuran tingkat kesehatannya menjadi begitu penting agar dikemudian hari 

Bank Danamon lebih dapat diterima oleh masyarakat dan tetap di percaya oleh 

kalangan pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan keuangan bisnisnya. 

 

 

 

 

 


