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Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif komparatif, yang dilakukan pada 

Bank Central Asia (Tbk) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang berjudul “ ANALISA 

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SWATA NASIONAL DAN BANK 

UMUM PEMERINTAH PADA PERIODE 2002-2005”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Bank swasta 

nasional dan Bank Umum Pemerintah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja 

keuangan Bank Swasta Nasional dan bank Umum Pemerintah pada Periode 2002-2005. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Surat Edaran 

BI 26/5/BPPP adalah dengan menggunakan pendekatan CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, Liquidity), karena CAMEL dapat mengetahui prospek bank dengan 

melihat kecenderungan rasio-rasio yang berhasil dicapai oleh bank Central Asia (Tbk) dan 

Bank Rakyat Indonesia (Persero). Rasio-rasio yang dimaksud adalah Aspek Permodalan 

(CAR) rasio ini di gunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan modal, Aspek Kualitas Aset 

adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kelangsungan usaha bank yang tergantung 

pada kesiapan untuk menghadapai resiko kerugian, aspek ini di nilai berdasarkan Non 

Performing Loan, Aspek manajemen adalah untuk mengetahui kinerja manajemen dalam 

menggunakan asetnya secara efisien, rasio ini dinilai berdasarkan Net Profit Margin, Earning 

adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan 

pfofit/laba melalui operasi bank, rasio ini diukur berdasarkan, ROA(Return On Asset), ROE 

(Return On Equity), NIM() dan BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional).Aspek Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mewngetahui kemampuan 

bak dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan membayar kembali kepada deposannya 

serta dapat memenuhi permintaan kredit, rasio ini dinilai berdasrkan Loan deposit Ratio 

(LDR). Tetapi aspek CAMEL yang diteliti dalam penelitian ini tidak keseluruhan melaikan 

CAEL. Aspek manajemen tidak digunakan karena penelitian ini hanya didasarkan pada 

laporan keuangan yang dipublikasikan. 

Hasil analisa dengan menggunakan CAMEL menunjukkan bahwa kedua bank mempunyai 

predikat kinerja keuangan yang sangat baik yang di tunjukkan dengan nilai tertimbang yang 

diperoleh dari masing-masing aspek. 

Lembaga perbankan mempunyai fungsi sebagai mediator keuangan antara pemilik modal dan 

masyarakat yang membutuhkan modal, fungsi tersebut harus dijalankan oleh semua lembaga 

perbankan. 


