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Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting peranannya dalam 

pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi, 

baik sebagai perantara antar sektor defisit dan sektor surplus maupun sebagai Agent Of 

Development yang dalam hal ini dibebankan kepada bank – bank pemerintah maupun swasta. 

Bank memiliki fungsi yaitu untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat, 

oleh karena itu bank harus memiliki kinerja yang baik yang dicapai dari aktivitas usahanya.  

Untuk menilai kinerja perbankan dari segi kesehatannya umumnya digunakan lima aspek 

penilaian, yaitu dengan CAMEL ( Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity ). 

CAMEL tidak hanya sekedar untuk megukur tingkat kesehatan sebuah bank yang kemudian 

dibandingkan dengan standar predikat yang telah ditetapkan oleh BI, tetapi sering juga 

digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi prospek suatu bank 

dimasa yang akan datang. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel – variabel CAR, RORA, ROA, 

BOPO, LR, dan LDR merupakan variable yang dapat menunjukan kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan sesudah melakukan merger antara tahun 1998-2002 yang dalam hal ini terdapat tiga 

perusahaan bank dan untuk mengetahui apakah ada perbedaannya setelah melakukan merger 

tersebut digunakan analisis uji beda t atau t-test dengan model Wilcoxon’s Signed Rank Test 

dengan program SPSS versi 11. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan rasio CAMEL dapat 

diketahui kinerja keuangan bank-bank yang telah merger dari tahun 2000-2004 yaitu, Bank 

Mandiri, Bank Permata, Bank Danamon meningkat lebih baik dari sebelum merger. Tetapi 

diantara ketiga bank tersebut Bank Mandiri lah yang memiliki kinerja yang paling baik. Angka 

peningkatan prosentasenya sangat signifikan, itu berarti dengan merger adalah langkah yang 

tepat bagi bank ini untuk meningkatkan kinerja keuangannya. 

 


