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ABSTRAK 
 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar 
dapat beroperasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kesehatan bank pada PD. BPR Bank Klaten yang dinilai dengan menggunakan 
pendekatan CAMEL, apakah berada pada predikat bank yang sehat, cukup sehat, 
kurang sehat atau predikat tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif. Data yang digunakan berupa data bank yang mempublikasikan laporan 
keuangan tahunan yaitu PD. BPR Bank Klaten dari tahun 2009-2011. Teknik 
analisis yang digunakan dengan analisis CAMEL. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa berdasarkan analisis metode CAMEL, PD. BPR Bnak Klaten 
tergolong perusahaan perbankan yang berpredikat sehat. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai CAMEL sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 berturut-turut adalah 
87,4; 92,2; dan 91,6. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui 
bahwa PD. BPR Bank Klaten tetap dapat melanjutkan usahanya. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa selama periode yang sama, PD. BPR Bank Klaten memiliki 
kinerja yang baik dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki bila dilihat 
berdasarkan hasil perhitungan rasio CAMEL tersebut. 
 
Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Financial, camel, BPR Bank Klaten  
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PENDAHULUAN 

Penilaian tingkat kesehatan bank sangat diperlukan, Berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 

menetapkan bahwa cara yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank 

adalah dengan menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, 

Earning, dan Liquidity).Dalam melakukan peilaian atas tingkat kesehatan bank 

pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut 

dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, rantabilitas dan likuiditas. Analisis CAMEL hanya digunakan untuk 

menilai tingkat kesehatan bank, meski dalam analisis ini juga menggunakan 

beberapa rasio yang digunakan untuk perusahaan  

Dilihat dari segi fungsinya, bank dibagi menjadi dua yaitu yang pertama 

adalah Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang 

diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. 

Berdasarkan SK Menteri keuangan RI No. 792 Tahun 1990 yang dikutip 

oleh Nugroho (2010: 10) pengertian bank adalah, “Bank merupakan suatu badan 

yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi 

perusahaan”. 

Secara sederhana keuangan bank dikatakan sehat karena bank dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, bank mempunyai modal yang cukup, dapat 

menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik dan 

mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan 
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yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara 

likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. 

Unsur kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan bank dalam menghimpun dana-dana masyarakat atau dari 

kelembagaan (institusi) tergantung pada kinerja internal bank sendiri (dan kinerja 

perbankan pada umumnya) yang diwakili oleh gambaran dari tingkat kesehatan 

bank. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa 

komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen capital (permodalan), Asset 

(Aktiva), Management (Manajemen), Earning (Rentabilitas). Likuidity 

(Likuiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL. CAMEL merupakan faktor 

yang sangat menentukan predikat kesehatan suatu bank. 

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat tingkat kesehatan perusahaan 

yang dicapai suatu perusahaan tidak selalu dalam keadaan baik atau baik sekali 

maka perlu dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan 

perusahaan pada perusahaan perbankan. Untuk itu, penulis mengambil judul: 

“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE CAMEL 

PADA PD. BPR BANK KLATEN”. 

 

METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam 

satuan numerik (angka). Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak tertentu denagn cara 

pencatatan atau dokumentasi. Data meliputi Laporan Keuangan Tahun 2009-2011. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode CAMEL.  

Hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank terhadap masing-masing 

faktor atau komponen dalam CAMEL dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Capital (permodalan) 

Rasio yang digunakan dalam perhitungan ini adalah Capital 

Adequeency Ratio (CAR), yaitu perbandingan jumlah modal dengan jumlah 

Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR). 
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2. Asset (Kualitas Aktiva Produktif) 

Perhitungan kualitas aktiva produktif (KAP) menggunakan 2 rasio, 

yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva 

produktif dan rasio penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank 

(PPAP) terhadap cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

wajib dibentuk oleh bank (PPAWPWB) atau rasip PPAP. 

3. Management (Manajemen) 

Penilaian terhadap faktor manajemen didasarkan pada 25 pertanyaan 

yang menjadi 10 pertanyaan dari manajemen umum dan 15 pertanyaan dari 

manajemen resiko. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Capital (Permodalan) 

Hasil perhitungan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) selama tiga tahun 

berturut-turut dari tahun 2009 sampai dengan 2011  pada Perusda BPR Bank 

Pasar Kabupaten Klaten diperoleh hasil yang cukup memuaskan walaupun 

mengalami naik-turun. Pada tahun 2009 rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) 

sebesar 18,13%, tahun 2010 rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) meningkat 

sebesar 24,65 % dan tahun 2011 rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) mengalami 

penurunan menjadi 24,56%. Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) selama tiga 

tahun berturut-turut dari tahun 2009-2011 lebih besar dari kriteria penilaian 

tingkat kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 

8%, Sehingga tingkat Capital pada PD. BPR Bank Klaten pada tahun 2009 - 2011 

termasuk kategori SEHAT dan mendapatkan pembobotan 25, maka PD. BPR 

Bank Klaten termasuk dalam kategori kelompok SEHAT. Semakin besar CAR 

yang dimiliki Bank, maka akan semakin baik, dikarenakan bank mampu 

menyediakan modal dalam jumlah yang besar. 
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Asset (Aktiva) 

1. Rasio aktiva produktif yang diklasifiasikan terhadap aktiva produktif 

Hasil perhitungan Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan 

terhadap aktiva produktif PD. BPR Bank Klaten selama tiga tahun dari tahun 

2009-2011 mengalami penurunan. Berdasarkan SK DIR BI Nomor: 

30/21/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat 

kesehatan bank diketahui bahwa nilai Rasio aktiva produktif yang 

diklasifiasikan terhadap aktiva produktif lebih kecil dari 10,35 % termasuk 

kategori SEHAT. Sehingga kinerja keuangan PD. BPR Bank Klaten tahun 

2009-2011 termasuk kategori SEHAT berdasarkan kualitas aktiva produktif. 

Semakin kecil rasio KAP, maka semakin baik. Karena aktiva produktif yang 

bermasalah pada bank tersebut relative kecil. 

2. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank 

terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh 

bank. 

Hasil perhitungan Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

wajib dibentuk PD. BPR Bank Klaten tahun 2009-2011 mengalami naik turun. 

Pada tahun 2009 rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) 

sebesar 108,32%, tahun 2010 rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif) meningkat sebesar 113,36% dan tahun 2011 rasio PPAP 

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) menurun sebesar 100,13%. 

Berdasarkan SK DIR BI Nomor : 30/21/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 

tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank diketahui bahwa nilai Rasio 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk lebih besar dari 

81% termasuk kategori SEHAT. Sehingga kinerja keuangan PD. BPR Bank 

Klaten  tahun 2009-2011 termasuk kategori SEHAT. Semakin besar rasio 

PPAP yang dimiliki oleh bank akan semakin baik yang berarti bank 

melakukan dengan benar dalam mengantisipasi kredit macet. 
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Management 

Hasil perhitungan Net profit Margin PD. BPR Bank Klaten pada tahun 

2009-2011 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Yaitu pada tahun 2009 NPM 

(net profit margin)  diperoleh nilai rasio sebesar 64,71%. Tahun 2010 sebesar 

72,24% dan pada tahun 2011 sebesar 71,33. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan 

operasional mengalami fluktuasi, berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan 

bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu jika nilai rasio 66 – 81 

sehingga dapat diketahui dari faktor manajemen kinerja PD. BPR Bank Klaten 

tahun 2009-2011 termasuk kategori CUKUP SEHAT. 

 

Earning (Rentabilitas) 

1. Return on Total Assets (ROA) 

Dari hasil perhitungan nilai Return on Total Assets (ROA) PD. BPR 

Bank Klaten  pada tahun 2009-2011 dapat diketahui, nilai Return on Total 

Assets (ROA) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, 

diperoleh Return on Total Assets (ROA) sebesar 1,03, pada tahun 2010 

mengalami kenaikan sebesar 1,08% dan pada tahun 2011 sebesar 1,14%. 

Berdasarkan SK DIR BI Nomor : 30/21/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 

tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank diketahui bahwa nilai ROA 

antara 0,999% – 1,215% termasuk kategori CUKUP SEHAT. Kenaikan nilai 

rasio ROA ini menunjukkan semakin baiknya pengelolaan asset bank dalam 

menghasilkan laba. 

2. BOPO 

Hasil perhitungan nilai BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional) PD. BPR Bank Klaten tahun 2009-2011 mengalami penurunan 

dari tahun ke tahun. BOPO (biaya operasional terhadap pendepatan 

operasional) pada tahun 2009 sebesar 82,92 ,pada tahun 2010 BOPO (biaya 

operasional terhadap pendepatan operasional) mengalami penurunan menjadi 

70,33 tahun 2011 rasio BOPO (Biaya Opersional terhadap Pendapatan 

Operasional) menurun sebesar 66,09%. Berdasarkan SK DIR BI Nomor : 
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30/21/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat 

kesehatan bank diketahui bahwa nilai BOPO kurang dari 93,52 adalah 

SEHAT. Sehingga kinerja keuangan PD. BPR Bank Klaten  tahun 2011 

termasuk kategori SEHAT. Terjadinya penurunan rasio BOPO ini 

menunjukan semakin baik tingkat efisiensi yang dijalankan oleh bank. 

Semakin kecil rasio BOPO suatu bank maka usaha yang dijalankan bank 

tersebut semaki efisien karena dengan biaya yang dikeluarkan mampu 

mendapatkan penghasilan yang memadai. 

 

Likuiditas 

1. Cash Ratio 

Hasil perhitungan nilai Cash Ratio PD. BPR Bank Klaten tahun 2009 - 

2011 diperoleh nilai rasio yang masih belum stabil. Pada tahun 2009 diperoleh 

CR (cash ratio) sebesar 22,4 %. Pada tahun 2010 CR (cash ratio) mengalami 

penurunan menjadi 20,6%. Dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang 

signifan menjadi 26,4%.  Berdasarkan SK DIR BI Nomor : 30/21/KEP/DIR 

tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank 

diketahui bahwa nilai Cash Ratio lebih dari 4,05% termasuk kategori SEHAT. 

Sehingga kinerja keuangan PD. BPR Bank Klaten  tahun 2011 termasuk 

kategori SEHAT dalam menjamin kewajiban antar bank. 

2. Loan to Deposit Ratio 

Hasil perhitungan nilai Loan to Deposit Ratio PD. BPR Bank Klaten 

tahun 2009-2011 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 

LDR (loan to deposit ratio) sebesar 44,8%. Pada tahun 2010 LDR (loan to 

deposit ratio) mengalami penurunan sebesar 40,1%. Pada tahun 2011 LDR 

(loan to deposit ratio) mengalamani penurunan sebesar 33,6%. Berdasarkan 

SK DIR BI Nomor : 30/21/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 tentang tata cara 

penilaian tingkat kesehatan bank diketahui bahwa nilai Loan to Deposit Ratio 

kurang dari 94,75% termasuk kategori sehat. Sehingga kinerja keuangan PD. 

BPR Bank Klaten tahun 2009-2011 termasuk kategori SEHAT dalam 

menjamin kredit yang diberikan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Tingkat kesehatan keuangan PD. BPR Bank Klaten tahun 2009-2011 

berdasarkan analisis CAMEL yaitu : 

a. Faktor permodalan (CAR) pada PD. BPR Bank Klaten tahun 2009, 2010, 

dan 2011 masing-masing sebesar 18,13%, 24,65%, dan 24,56%, rasio ini 

termasuk dalam kategori sehat yaitu dengan rasio CAR lebih dari 8%. 

b. Faktor kualitas aktiva produktif (KAP), menggunakan dua rasio yaitu 

perhitungan rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva 

produktif dan rasio penyisihan yang dibentuk oleh bank. Aktiva produktif 

tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 1,30%, 1,50%, dan 

1,38%,  termasuk dalam kategori sehat. Rasio penyisihan yang dibentuk  

tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 103,32%, 113,36%, dan 

100,13%, termasuk dalam kategori sehat. 

c. Faktor manajemen, faktor manajemen menggunakan net profit margin tahun 

2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 64,71%, 72,24%, dan 71,33%, 

rasio ini termasuk dalam kategori cukup sehat. 

d. Faktor rentabilitas, faktor rentabilitas menggunakan dua rasio yaitu ROA 

dan BOPO. ROA pada tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 

1,03%, 1,08%, dan 1,14%, termasuk dalam kategori sehat. BOPO pada 

tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 82,92%, 70,33%, dan 

66,09%, termasuk dalam kategori sehat. 

e. Faktor likuiditas, faktor likuiditas terdiri dari dua rasio yaitu LDR dan CR. 

LDR tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 44,8%, 40,1%, 

dan 33,6%, termasuk dalam kategori sehat. CR pada tahun 2009, 2010, dan 

2011 masing-masing sebesar 22,4%, 20,6%, dan 26,4%, termasuk dalam 

kategori sehat. 
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Saran  

1. Saran Manajemen 

Disarankan kepada manajemen PD. BPR Bank Klaten untuk melakukan 

pengawasan yang lebih ketat khususnya dalam hal pemberian kredit, hal ini 

dimaksudkan untuk dapat mengurangi tingkat kredit macet di masa yang akan 

datang. 

2. Saran Penelitian Selanjutnya 

a. Diharapkan jangka waktu penelitian yang lebih panjang agar dapat 

diperoleh hasil yang lebih baik. Ini dikarenakan periode 3 tahun cukup 

pendek untuk menilai kondisi keuangan bank yang sebenarnya. 

b. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menilai aspek sensitivitas 

resiko pasar dan untuk pengukuran terhadap aspek manajemen 

menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 

untuk aspek manajemen menggunakan kuesioner yang berisi 250 

pertanyaan yang langsung ditunjukkan kepada bank yang diteliti.  

c. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan hasil penilaian kinerja BPD BPR 

Bank Klaten dari aspek-aspek tersebut masih ada yang mendapatkan 

predikat sehat, namun kinerjanya masih belum optimal yaitu aspek 

manajemen dan aspek rentabilitas mendapatkan hasil cukup sehat, 

sehingga masih perlu ditingkatkan agar menjadi baik lagi. 
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