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ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN  METODE CAMEL STUDI 

KASUS PADA PD BPR-BKK BOYOLALI CABANG ANDONG PERIODE TAHUN 2012-2014 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tingkat kesehatan PD BPR BKK Boyolali Cabang 

Andong sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI)  dengan Undang – 

Undang Perbankan  yang berlaku ditinjau dari faktor Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, 

Rentabilitas dan Likuiditas. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode CAMEL untuk mengidentifikasi 

tingkat kesehatan PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong. 

Berdasarkan standar tingkat kesehatan pada aspek modal / capital diukur dengan rasio modal (CAR), 

rasio CAR PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong tidak dapat disajikan karena kantor cabang hanya 

merupakan sebagian dari kantor pusat, sehingga pencacahan modal hanya dapat dihitung kepala Kantor 

PD BPR BKK Boyolali, mewakili gabungan dari 17 Kantor Cabang dan 1 Kantor pusat Operasional. 

Pada kualitas aset / Kualitas aspek Aktiva Produktif diukur dengan rasio, KAP rasio 2012, 2013 dan 2014 

termasuk kriteria antara 0,00 - 10,35%, sehingga tingkat kesehatan untuk kualitas faktor aset produktif 

dikategorikan SEHAT. Berdasarkan standar tingkat kesehatan diukur dari nilai kredit akhir, menilai acara 

kredit akhir 2012, 2013 dan 2014 menunjukkan jumlah mana tinggal di antara 20,50 - 25,00, sehingga 

tingkat kesehatan untuk faktor kualitas aset produktif dikategorikan SEHAT. Berdasarkan standar tingkat 

kesehatan diukur dari nilai kredit akhir, menilai kredit akhir menunjukkan 2012, 2013 dan 2014 

menunjukkan jumlah mana tinggal di antara 20,50 - 25,00, sehingga tingkat kesehatan untuk faktor 

kualitas aset produktif dikategorikan SEHAT. Pada aspek manajemen dapat hanya diukur di Kantor 

Pusat, karena Kantor Andong Cabang hanya merupakan bagian dari 17 Kantor Cabang dan 1 Operasional 

Kantor Pusat sementara Top Management di Kantor Pusat PD BPR BKK Boyolali. Pada aspek produktif 

kemampuan / rentabilitas yang diukur dari nilai kredit akhir, menilai akhir acara kredit 2012, 2013 dan 

2014 menunjukkan setiap nomor; 5; 5; dan 5 di mana tinggal di antara 4,05 - 5,00; sehingga tingkat 

kesehatan untuk faktor ROA dikategorikan SEHAT. Kecukupan likuiditas khusus Ratio Cash diukur dari 

nilai kredit akhir, menilai akhir acara kredit 2012, 2013 dan 2014 menunjukkan angka 5 di mana tinggal 

di antara 4,05 - 5,00; sehingga tingkat kesehatan untuk faktor likuiditas dikategorikan SEHAT. 
 

This research was aimed to identify mount the health of PD BPR BKK Boyolali Andong Branch pursuant 

to which have been specified by Indonesia Bank (BI) with the Invitor - Invite the Banking going into effect 

evaluated from capital, quality of productive asset, management, rentability and liquidity. 

The data technique analysis in this research was using CAMEL method to identify mount the health 

of PD BPR BKK Boyolali Andong Branch. 

Pursuant to standard mount the health at aspect capital/capital measured with the capital ratio 

(CAR), CAR ratio PD BPR BKK Boyolali Andong Branch cannot be presented because branch office only 

representing part of head office, so that capital enumeration only can be calculated in Head Office of PD 

BPR BKK Boyolali, representing aliance from 17 Branch Office and 1 Head Office Operational. At asset 

quality / Quality of Productive Asset aspect measured with the ratio, KAP ratio 2012, 2013 and 2014 

including criterion between 0,00 - 10,35%, so that mount the health for the quality productive asset factor 

of HEALTHY categorized. Pursuant to standard mount the health measured from final credit value, 

assess the final credit show 2012, 2013 and 2014 showing number where staying in between 20,50 - 

25,00, so that mount the health for the productive asset quality factor of HEALTHY categorized. Pursuant 

to standard mount the health measured from final credit value, assess the final credit shows 2012, 2013 

and 2014 showing number where staying in between 20,50 - 25,00, so that mount the health for the 

productive asset quality factor of HEALTHY categorized. At aspect management can be only measured in 

Head Office, because Andong Branch Office only representing the part of 17 Branch Office and 1 

Operational Head Office while Top Management in Head Office of PD BPR BKK Boyolali. At aspect of 

earning ability/rentability measured from final credit value, assess the final credit show 2012, 2013 and 

2014 showing each number; 5; 5; and 5 where staying in between 4,05 - 5,00; so that mount the health 

for the ROA factor HEALTHY categorized. Liquidity Sufficiency specially Cash Ratio measured from 

final credit value, assess the final credit show 2012, 2013 and 2014 showing number 5 where staying in 

between 4,05 - 5,00; so that mount the health for the liquidity factor HEALTHY categorized. 

Keyword: level of bank healthy, capital, quality of productive asset, management, rentability and 

liquidity. 
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PENDAHULUAN 
Keberadaan suatu bank di era persaingan yang ketat menuntut bank untuk berbenah 

diri menyongsong persaingan yang semakin ketat. Hal ini, tentunya dibutuhkan 
keunggulan suatu pelayanan dimana akan sangat tergantung pada keunikan serta 
kualitas yang diperlihatkan oleh jasa keuangan tersebut. Jasa secara spesifik harus 
memperlihat kebutuhan dan keinginan nasabah karena jasa yang dirasakan dan 
dinikmati langsung oleh pelanggan akan segera mendapat penilaian sesuai atau tidak 
sesuai dengan harapan dan penilaian nasabah. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang 
baik bukan dilihat dari persepsi penyedia jasa melainkan berdasarkan persepsi nasabah. 
Persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas 
keunggulan suatu jasa. Banyak penelitian terhadap kedudukan atau posisi bank dengan 
melihat penilaian terhadap kinerja bank dari kaca mata nasabah, misalnya terhadap 
kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, perilaku nasabah terhadap pengambilan 
keputusan memilih bank, yang mana orientasi penilaiannya dititik beratkan pada 
konteks persepsi pelanggan.  

Pemerintah dalam rangka upaya mempertahankan kondisi perbankan yang suadah 
membaik tersebut perlu dapat ditingkatkan kembali upaya-upaya menuju kesehatan 
bank dengan menempuh beberapa jalan keluar  antara lain :  
1. Mengadakan program penjaminan tabungan masyarakat 
2. Mendorong merger antar bank, agar kondisi perbankannya lebih baik  
3. Penyempurnaan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka memperbaiki 

kondisi internal bank  
4. Program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan  

Penilaian tingkat kesehatan bank pada dasarnya merupakan suatu penilaian 
monopoli Bank Indonesia. Penilaian secara kuantitatif  terhadap faktor -faktor  
Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality), Manajemen 
(Management), Rentabilitas (Earning Ability) dan Likuiditas (Liquidity Sufficiency) atau 
sering disebut penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada penilaian  CAMEL. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat kesehatan PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI)  dengan Undang – 
Undang Perbankan  yang berlaku ditinjau dari faktor Permodalan, Kualitas Aktiva 
Produktif, Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditasl. 
 

KAJIAN LITERATUR  
Bank dan Peranannya 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarkat dalam bentuk 
simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam   bentuk kredit dan atau 
bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak  (UU. 
Nomor 10 tahun 1998)  

Di dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 menurut jenisnya perbankan di 
Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :  
a. Bank Umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran  
b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk 

deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  
Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa usaha BPR adalah meliputi :  

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan berupa deposito 
berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

b. Memberikan kredit  
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah  
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d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 
berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.  
 

Permodalan / Capital  
Modal adalah harta yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan. 

Rincian komponen modal bank menurut SK Direksi BI. No.26/20/KEP/Dir pasal 3 ayat 
1  sampai dengan ayat 4 tanggal 29 Mei 1993 adalah sebagai berikut: 
a. Modal inti berupa : 

1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik 
2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank akibat 

harga saham yang melebihi nilai nominal. 
3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham, 

termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, apabila saham 
tersebut dijual. 

 
Kualitas Aktiva Produktif  (KAP) 

Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat 
berharga dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. 
Aktiva produktif yang diklasifikasikan untuk penyisihan aktiva produktif disesuaikan 
dengan keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/7/KEP/DIR  dan No. 29/9/BPPP 
tanggal 29 Maret 1994 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan penyempurnaan 
pembentukan penghapusan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitas atau aktiva 
produktif yang diklasifikasikan  adalah : 
a. 0 % dari aktiva produktif yang digolongkan lancar 
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. 

 
Manajemen  

Manajemen merupakan satu satunya komponen tingkat penilaian kesehatan  bank 
yang tidak didasarkan pada data keuangan sehingga penilaian tingkat kesehatan bank 
tidak hanya pada laporan keuangan saja, tetapi juga memperhatikan hal-hal diluar 
keuangan.  Manajemen bank dinilai dengan cara mengkuantifikasikan pelaksanaan 
manajemen yang dilakukan oleh pengelola bank.   

 
Rentabilitas 

 “Rentabilitas adalah kemampuan  bank dalam menghasilkan laba dibanding dengan 
modal yang dipergunakan”. Sedangkan menurut Bank Indonesia yang diterapkan pada 
BPR, rentabilitas adalah  jumlah laba selama 12 bulan terhadap rata – rata asset pada 
periode yang sama. Faktor yang mempengaruhi rentabilitas: 
a. Adanya iddle fund, uang kas yang mengendap, sehingga tingkat        rentabilitas bank 

rendah 
b. Bank kurang memperhatikan efisiensi usaha, dalam arti bank terlalu   boros dalam 

operasionalnya  
Cara mengukur rentabilitas: 

a. Gross profit margin, untuk mengetahui prosentase dari laba atas kegiatan usaha 
murni dari bank yang bersangkutan, setelah dikurangi biaya personil, biaya kantor 
dan biaya over head lainnya. 

b. Net profit margin, digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba bersih dari kegiatan pokok bank 
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Likuiditas  
 “Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial 

yang harus segara di penuhi” (SE Bank Indonesia No. /30/3/UPPB, tentang Tata Cara 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat). 

  
Faktor–faktor yang mempengaruhi likuiditas  

1) Motif transaksi, bank menahan uang kas untuk melakukan transaksi harian dalam 
bank  

2) Motif berjaga–jaga, bank menahan uang kas dengan maksud untuk berjaga  jaga 
akan ketidak pastian dimasa yang akan datang, agar keadaan tingkat likuiditasnya 
tetap terjamin  

3) Motif spekulasi, bank menahan uang kas dengan maksud memperoleh keuntungan 
dari kenaikan harga atau nilai uang itu sendiri  

 

METODE 
Jenis  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong, 

Komplek Kantor Kecamatan Andong Boyolali 57383. Obyek penelitian adalah PD BPR 

BKK Boyolali Cabang Andong dengan studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk 

memberikan pemecahan terhadap permasalahan, terutama pemberdayaan pemenuhan 

tingkat kesehatan bank di PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong dengan metode 

CAMEL. 

 
Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi laporan keuangan 

(Neraca dan rugi/laba)  PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong periode tahun 2012 – 

2014. Sedangkan teknik analisis data digunakan analisa Ratio keuangan dengan metode 

CAMEL sesuai yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 
Teknik Analisis data  
1.   Permodalan  

a.  Ratio CAR  = %100X
ATMR

BankModal  

b.  Nilai kredit  = 1
1,0


CARRatio

 

c.  Ketentuan Ratio :  untuk ratio modal 0% atau negatif diberi nilai kredit 1, 
untuk setiap kenaikan 0,1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1, dengan 
maksimal  kredit 100  

d.  Bobot faktor  : 30%  
e.  Nilai akhir      : Nilai kredit X bobot 2.    Kualitas Aktiva Produktif (KAP)  
 a. Ratio KAP: 

%100x
produktifaktivaTotal

asikandiklasifikyangproduktifAktiva

 
 

  b. Nilai kredit : 15,0

%5,22 KAPRatio

 
 
 Maksimal 100  
  c. Ketentuan ratio  :  untuk ratio 22,5% atau lebih diberi nilai kredit 0, 

dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari  22,5% Nilai kredit ditambah 1 
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dengan maksimal nilai kredit 100  
d. Bobot faktor   :  25%  
f. Nilai  akhir   :   nilai kredit x bobot  

  3.   Ratio cadangan penghapusan  

a.  Ratio            : 

%100x
dibentukwajibyangPPAP

bankdibentukyangnpenghapusaCadangan

 
b.  Nilai kredit          :  Ratio X 1  
c.  Ketentuan Ratio  :  untuk ratio 0 (tidak mencadangkan) diberi nilai 0, 

dan untuk setiap kenaikan 1, yang dimulai dari 0, diberi nilai 1 dengan maksimal 
100 

d.  Bobot faktor   : 5% / 30% = 0,17 
e.  Nilai akhir   : nilai kredit X bobot faktor x 30%  

4.   Manajemen  
Maksud dan tujuan penilaian tingkat kesehatan bank dari faktor manajemen dalam 
menjalankan usaha bank yang meliputi kepatuhan terhadap ketentuan intern bank 
serta untuk menilai tujuan jangka pendek  / panjang yang disusun manajemen. 
Adapun yang mencakup manajemen meliputi 25 pertanyaan. 
a. Perhitungan  

Setiap jawaban diberi nilai 0, 1, 2, 3, atau 4  
Rumus yang digunakan adalah Total  Jawaban  x Bobot  Faktor x 1 
(Ketentuan BI). Bobot Faktor = 20 %  

b. Standar tingkat kesehatan manajemen atas dasar nilai faktor adalah 
Sehat    : 16,20 –   20,00 
Cukup sehat    : 13,20 - < 16,20 
Kurang sehat   : 10,20 - < 13,20  
Tidak sehat    : 0,00  - < 10,20 

 
 5.   Rentabilitas  

a.  ROA   :  
%100

bulan12assettotalrataRata

akhirbulan12labaJumlah
x

  

b.  Nilai   : 015,0

ROARatio

 
c.  Ketentuan Ratio : Ratio 0% atau negatif diberi nilai 0 dan untuk kenaikan 0,015% 

dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100 
d.  Bobot faktor  :  5%  
e.  Nilai akhir  :  Nilai kredit X bobot  

 
6.   BOPO atau sering disebut efisiensi  

Rumus perhitungannya adalah :  

a.  Ratio  :  
%100

bulan12lOperasionaPendapatan

bulan12lOperasionaBiaya
x

 

b.  Nilai kredit  : 08,0

Ratio100 

 
c.  Bobot faktor  : 5%  
d.  Nilai akhir  : Nilai kredit x bobot  

 
 

7.   Likuiditas  

a. Cash ratio  = 
%100

lancarHutang

likuidAlat
x
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b.  Nilai kredit  = 
100

05,0
x

RatioCashRatio

 
c.  Maksimum  = 100  
d.  Standart kesehatan bila diukur dari nilai akhir adalah :  

Sehat   : 4,05% - 5 %  
Cukup sehat   : 3,30% - <4,05%   
Kurang sehat   : 2,55% - < 3,30%   
Tidak sehat   : 0,00% - 2,55  

8.    Loan Deposit Ratio (LDR)  

a.  Ratio   = 
%100

diterimayangDana

diberikanyangkreditTotal
x

 
 b. Nilai kredit  = (115-Ratio LDR) x 4  
      Dengan maksimum 100  
c.  Standar  tingkat kesehatan dari nilai akhir  adalah : 

Sehat  :  4,05 – 5 
Cukup sehat  : 3,30 - < 4,05 
Kurang sehat  : 2,55 - < 3,30 
Tidak sehat  :  < 2,55  
 

9. Ketentuan lain tentang pinalty hasil penilaian  
Disamping kelima faktor yang dinilai tersebut diatas masih terdapat 2 faktor penentu 
tingkat kesehatan bank yang lain yaitu :  
a. BMPK (Batas maksimum pemberian Kredit) yaitu pemberian kredit yang diatur 

sebagai berikut :  
1) Kepada peminjam individu maksimal 20% dari modal bank  
2) Kepada kelompok peminjam maksimal 20% dari modal bank  
3) Kepada pihak – pihak terkait maksimal 10% dari modal bank  
Apabila terjadi pelanggaran  ketentuan BMPK  tanpa melihat besarnya maupun 
jenisnya, hasil penilaian total dikurangi 5 dan ditambah prosentase pelanggaran X 
0,05 dengan maksimal pengurangan 10  

Setiap pelanggaran dikurangi  =     5  
(+) prosentase pelanggaran X 0,05 = ……….(+) 
      dengan  maksimal pengurangan =    10   
b. Faktor Judgement adalah :  

Fungsi faktor judgement adalah, untuk mengurangi nilai kredit bank jika dalam 
pengelolaannya ada hal–hal  yang dapat mempengaruhi secara material  terhadap 
tingkat kesehatan  bank maupun operasional secara keseluruhan  dengan 
maksimal  pengurangan nilai 15   
1) Komponen Judgement adalah  

a) Perselisihan intern yang dapat membahayakan bank  
b) Campur tangan pihak – pihak  diluar  bank didalam pengurusan 

(manajemen) bank termasuk kerja sama  yang tidak wajar  
c) Window dressing dalam pembukuan atau dalam  pelaporan – pelaporan 

keuangan  
d) Adanya praktek bank dalam bank  
e) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidak mampuan memenuhi  

kewajiban kepada pihak ketiga  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Analisis tingkat kesehatan bank pada PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong 

menggunakan 4 (empat) periode tahunan, yaitu dari periode tahun 2012, 2013 dan 2014. 
Berikut ini analisis terhadap tingkat kesehatan PD BPR BKK Boyolali untuk faktor 
camel yaitu: permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas dan 
Likuiditas periode 2012 sampai dengan 2014 sebagai berikut: 
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1. Capital (Faktor Permodalan) 
Permodalan di PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong tidak dapat dihitung, karena 

untuk menghitung Permodalan suatu Bank yang memiliki Kantor Kas, Kantor Cabang 

dan Kantor Pusat Operasional hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat menggunakan 

laporan konsolidasi/gabungan dari Kantor Kas, Kantor Cabang dan Kantor Pusat 

Operasional. 

Dengan demikian penulis hanya menguasai teorinya, sedangkan praktek 

penghitungannya harus menggunakan data yang ada di Kantor Pusat, artinya untuk ratio 

Permodalan atau capital di laporan keuangan pada Neraca sisi Pasiva Kantor Cabang 

Andong kosong/nol. 

2. Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif) 

Penilaian terhadap faktor kualitas  Produktif (KAP) didasarkan pada dua rasio yaitu 

Rasio Aktiva  Produktif yang di Klasifikasikan terhadap Aktiva Produktif dan Rasio 

penyisihan penghapusan aktiva  Produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan 

penghapusan aktiva  Produktif yang wajib dibentuk oleh bank. 

1. Rasio Aktiva  Produktif yang di Klasifikasikan terhadap Aktiva Produktif 

Berdasarkan rumus dan ketentuan, maka dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Tabel 3.  

Rasio Aktiva Produktif yang di Klasifikasikan terhadap Aktiva  Produktif 

 2012 2013 2014 

Jumlah Aktiva  Produktif yang di Klasifikasikan (a) 304.967 240.577 253.588 

Aktiva  Produktif (b) 4.356.682 4.009.621 4.226.467 

Rasio (%) (a) : (b) 7 6 6 

Nilai Kredit (d) 100 100 100 

Bobot Faktor(e) 0,25 0,25 0,25 

Nilai Akhir (d) x (e) 25 25 25 

Sumber: PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong 2012-2014 

Dari tabel 3 menunjukkan untuk Jumlah Aktiva  Produktif yang di Klasifikasikan 

mengalami perkembangan yang signifikan dimana tahun 2012 sebesar Rp.304.967 

menjadi Rp.240.577 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi 

Rp.253.588. 

Tabel diatas juga menunjukkan Jumlah aktiva  Produktif yang fulktuatip dari tahun 

ke tahun yaitu tahun 2012 sebesar Rp.4.356.682 menjadi Rp 4.009.621 ditahun 2013. 

Kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi Rp4.226.467. 

Rasio Aktiva Produktif yang di klasifikasikan terhadap Aktiva  Produktif, 

menunjukkan penurunan dari tahun 2012 sebesar 7% menjadi 6% ditahun 2013. 

Kemudian di tahun 2014 menurun menjadi 6%. 

Sedangkan untuk nilai kredit, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 masing- masing: 

100; 100; 100, sedangkan untuk bobot faktor dan nilai akhir menunjukkan hasil 25; 25 

dan 25. 

Dari hasil perhitungan tersebut dimasukkan/dibandingkan dalam standar tingkat 

kesehatan terhadap permodalan. 
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Tabel 4. 

Standar Tingkat Kesehatan pada Kualitas Aktiva Produktif 

Standar Tingkat 

Kesehatan 

diukur dengan ratio KAP Diukur dari nilai kredit 

akhir 

SEHAT 0,00% - 10,35% 20,50 - 25,00 

CUKUP SEHAT 10,36%-12,60% 16,50 - < 20,25 

KURANG SEHAT 12,61%-14,85% 12,75 - < 16,50 

TIDAK SEHAT > 14,85% 0,00  - < 12,75 

Sumber: Perbarindo 

Berdasarkan Standar Tingkat Kesehatan pada Kualitas Aktiva Produktif yang diukur 

dengan rasio, ratio KAP tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 termasuk kriteria 

antara 0,00% - 10,35% yaitu masing-masing tahun 2012 sebesar 7% dan 6% ditahun 

2013. Kemudian di tahun 2014 sebesar 6%, sehingga tingkat kesehatan untuk faktor 

Kualitas Aktiva Produktif ber predikat SEHAT. 

Berdasarkan standar tingkat kesehatan yang diukur dari nilai kredit akhir, nilai kredit 

akhir menunjukkan tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan angka dimana 

berada dalam antara 20,50 - 25,00, sehingga tingkat kesehatan untuk faktor Kualitas 

Aktiva Produktif ber predikat SEHAT. 

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva  Produktif Yang Dibentuk Oleh Bank 

Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva  Produktif Yang Wajib Dibentuk Oleh 

Bank 

Berdasarkan rumus dan ketentuan, maka dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 5.  

Rasio penyisihan penghapusan aktiva  Produktif yang dibentuk oleh bank 

terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank 

 2012 2013 2014 

Jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (a) 80.587 68.535 144.300 

Jumlah PPAP yang wajib dibentuk 

(b) 

80.156 65.679 144.300 

Rasio (%) 

(a) : (b) 

100,54 104,35 100 

Nilai Kredit (d) 100 100 100 

Bobot Faktor(e) 0,05 0,05 0,05 

Nilai Akhir 

(d) x (e) 

5 5 5 

Sumber: PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong 2012-2014 

Tabel 5 menunjukkan beberapa indikasi dimana Jumlah Penyisihan Penghapusan 

Aktiva  Produktif mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012 (dlm 

ribuan) sebesar Rp.80.587 menjadi Rp.68.535 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 

meningkat menjadi Rp.144.300. Jumlah PPAP yang wajib dibentuk menunjukkan 

perkembangan yang fluktuatif dimana tahun 2012 (dlm ribuan) sebesar Rp.80.156 

menjadi Rp.65.679 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 

144.300. Sedangkan untuk nilai kredit, bobot faktor dan nilai akhir menunjukkan hasil 

perhitungan yang sama masing-masing 100; 0,05; dan 5.  

Dari hasil perhitungan tersebut dimasukkan dalam standar tingkat kesehatan terhadap 

permodalan sebagai berikut: 
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Tabel 6.  

Standar Tingkat Kesehatan pada Ratio cadangan penghapusan 

Standar Tingkat 

Kesehatan 

dihitung dengan ratio 

PPAP X 1 

Diukur dari nilai 

kredit akhir 

SEHAT > 81,00% 4,05 – 5,00 

CUKUP SEHAT 66% - < 81% 3,30 -< 4,05 

KURANG SEHAT 51% - < 66% 2,55 - <3,30 

TIDAK SEHAT < 51% 0,00 - < 2,55 

Sumber: Perbarindo 

Berdasarkan standar tingkat kesehatan yang diukur dengan Rasio penyisihan 

penghapusan aktiva  Produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan 

penghapusan aktiva  Produktif yang wajib dibentuk oleh bank, menunjukkan tahun 

2012, tahun 2013 dan tahun 2014 > 81,00% yaitu masing-masing tahun 2012 sebesar 

100,54% , 104,35% ditahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 100%, sehingga tingkat 

kesehatan untuk faktor kualitas aktiva produktif berdasar Rasio penyisihan penghapusan 

aktiva  Produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva  

Produktif yang wajib dibentuk oleh bank ber predikat SEHAT. 

Berdasarkan standar tingkat kesehatan yang diukur dari nilai kredit akhir, nilai kredit 

akhir menunjukkan tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan angka 5 

dimana berada dalam antara, sehingga tingkat kesehatan untuk faktor ini ber predikat 

SEHAT. 

3. Management (Manajemen) 

Penilaian tingkat kesehatan bank dari faktor manajemen dalam menjalankan usaha 

bank yang meliputi kepatuhan terhadap ketentuan intern bank serta untuk menilai tujuan 

jangka pendek / panjang yang disusun manajemen. Penilaian ini mencakup 2 (dua) 

komponen yaitu manajemen umum dan manajemen resiko dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang meliputi 25 pertanyaan. 
Bahwa penilaian manajemen hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat PD BPR BKK 

Boyolali, hal ini Kantor Cabang hanya merupakan bagian dari 17 Kantor Cabang dan 1 
Kantor Pusat Operasional, unsur Top Manajemen semuanya di Kantor Pusat. 
 
4. Earning Ability (Rentabilitas) 

a. Rasio Laba terhadap Rata-Rata Aktiva/Volume Usaha (ROA) 
Berdasarkan rumus dan ketentuan, maka dapat dihitung Rasio Laba terhadap 

Rata-Rata Aktiva/Volume Usaha, nilai kredit, bobot faktor dan nilai akhir sebagai 
berikut:     Tabel 7. 

 Rasio Laba terhadap Rata-Rata Aktiva/Volume Usaha 

 2012 2013 2014 

Jumlah Laba sebelum Pajak 12 bulan 

terakhir (a) 

255.332 235.597 226.601 

Rata-rata Volume Usaha atau Jumlah Aktiva 

(b) 

5.780.791 5.383.563 5.082.307 

Rasio (%) 

(a) : (b) 

4,42 4,38 4,46 

Nilai Kredit (d) 100 100 100 

Bobot Faktor(e) 0,05 0,05 0,05 

Nilai Akhir 

(d) x (e) 

5 5 5 
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Sumber: PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong Tahun 2012 – 2014 
Berdasarkan tabel 7. menunjukkan Jumlah Laba sebelum Pajak 12 bulan terakhir 

mengalami penurunan dimana tahun 2012 (dlm ribuan) sebesar Rp.255.332 menjadi 
Rp.235.597 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi Rp.226.601. Hal ini 
mengindikasikan kinerja keuangan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Rata-rata Volume Usaha atau Jumlah Aktiva menunjukkan hal yang sama yaitu 
adanya penurunan dimana tahun 2012 (dlm ribuan) sebesar Rp.5.780.791 menjadi 
Rp.5.383.563 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi Rp.5.082.307 Hal ini 
mengindikasikan kinerja keuangan dengan kondisi menurun dari tahun ke tahun. 

Rasio Laba terhadap Rata-Rata Aktiva/Volume Usaha menunjukkan fluktuatif 
yaitu adanya peningkatan dan penurunan dimana tahun 2012 sebesar 4,42% turun 
menjadi 4,38% ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi 4,46%.  

Sedangkan untuk nilai akhir menunjukkan hasil perhitungan dari tahun 2012 
hingga 2014 masing-masing 5. Dari hasil perhitungan tersebut dimasukkan dalam 
standar tingkat kesehatan terhadap rentabilitas sebagai berikut: 

 

Tabel 8.  

Standar Tingkat Kesehatan pada ROA 

Standar Tingkat Kesehatan 
diukur dengan ratio  Diukur dari nilai 

kredit akhir 

SEHAT 1,215% keatas 4,05 – 5,00 

CUKUP SEHAT 0,99% - 1,214% 3,30 - < 4,05 

KURANG SEHAT 0,765%-< 0,99% 2,55 - < 3,30 

TIDAK SEHAT < 0,765% 0,00 - < 2,55 

Sumber: Perbarindo 

 
Berdasarkan Standar Tingkat Kesehatan pada ROA yang diukur dengan rasio, 

ratio tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 >1,215% sehingga dikategorikan 
SEHAT. 

Berdasarkan standar tingkat kesehatan yang diukur dari nilai kredit akhir, nilai 
kredit akhir menunjukkan tahun 20012, tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan 
angka masing-masing dimana berada dalam antara 4,05 – 5,00 , sehingga tingkat 
kesehatan untuk faktor ROA ber predikat SEHAT.  

 
b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

Berdasarkan rumus dan ketentuan, maka dapat dihitung Rasio Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional, nilai kredit, bobot faktor dan nilai akhir. 

 

Tabel 10.  

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

 2012 2013 2014 

Jumlah Pendapatan 

Operasional 12 bulan 

terakhir (a) 

1.116.271 1.086.279 1.157.865 

Jumlah Biaya Operasional 

12 bulan terakhir (b) 

813.161 747.444 739.690 

Rasio (%) 

(b) : (a) 

72,85 68,81 63,88 

Nilai Kredit (d) 100 100 100 
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Bobot Faktor(e) 0,05 0,05 0,05 

Nilai Akhir 

(d) x (e) 

5 5 5 

Sumber: PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong Tahun 2012 – 2014 

 
Dari tabel 10 menunjukkan hasil nilai Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional dimana Jumlah Pendapatan Operasional 12 bulan terakhir 
menunjukkan fluktuatif dimana tahun 2012 (dlm ribuan) sebesar Rp.1.116.271 
menjadi Rp.1.086.279 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi Rp.1.157.865. 

Pada tabel di atas menunjukkan juga Jumlah Biaya Operasional 12 bulan terakhir 
adanya peningkatan yang signifikan dimana tahun 2012 (dlm ribuan) sebesar 
Rp.813.161 menjadi Rp.747.444 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi 
Rp.739.690. 

Sedangkan untuk nilai kredit, dan bobot faktor menunjukkan angka yang sama 
dari tahun ke tahun yaitu angka 100 dan 0,05. Sedangkan nilai akhir menunjukkan 
hasil perhitungan yang sama masing-masing angka 5. 

Dari hasil perhitungan tersebut dimasukkan dalam standar tingkat kesehatan 
terhadap permodalan. 

Tabel 11.  

Standar Tingkat Kesehatan pada Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional 

Standar Tingkat 

Kesehatan 

dihitung dengan ratio  Diukur dari nilai 

kredit akhir 

SEHAT > 81,00% 4,05 – 5,00 

CUKUP SEHAT 66% - < 81% 3,30 -< 4,05 

KURANG SEHAT 51% - < 66% 2,55 - <3,30 

TIDAK SEHAT < 51% 0,00 - < 2,55 

 
Berdasarkan standar tingkat kesehatan yang diukur dengan nilai kredit akhir 

menunjukkan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, tahun 
2012, tahun 2013 dan tahun 2014, angka kisaran 4,05 – 5,00 mempunyai nilai akhir 
5, sehingga tingkat kesehatan untuk rentabilitas ber predikat SEHAT. 

 
5. Liquidity Sufficiency (Faktor Likuiditas) 

a. Rasio Alat Likuid Terhadap Hutang Lancar (Cash Ratio) 
Berdasarkan rumus dan ketentuan, maka dapat dihitung Rasio Alat Likuid 

Terhadap Hutang Lancar, nilai kredit, bobot faktor dan nilai akhir. 
 

Tabel 12.  

Rasio Alat Likuid Terhadap 

Hutang Lancar 

 2012 2013 2014 

Jumlah Alat Likuid (a) 774.585 679.999 323.546 

Hutang Lancar (b) 4.801.165 4.251.204 3.549.631 

Rasio (%) (a) : (b) 16,13 16,00 9,11 

Nilai Kredit (d) 100 100 100 

Bobot Faktor (e) 0,05 0,05 0,05 

Nilai Akhir (d) x (e) 5 5 5 

Sumber: PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong tahun 2012 – 2014 



 

17 
 

 

Dari tabel 12 menunjukkan Jumlah Alat Likuid yang menurun dimana tahun 2012 

(dlm ribuan) sebesar Rp.774.585 menjadi Rp.679.999 ditahun 2013. Kemudian di 

tahun 2014 menjadi Rp.323.546. Untuk jumlah hutang lancar menunjukkan 

penurunan dimana tahun 2012 (dlm ribuan) sebesar Rp.4.801.165 menjadi 

Rp.4.251.204 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi Rp.3.549.631. 

Rasio Alat Likuid Terhadap Hutang Lancar menunjukkan kondisi yang fluktuatif 

dari tahun ke tahun dimana tahun 2012 sebesar 16,13% menurun menjadi 16,00% 

ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi 9,11%. Sedangkan untuk nilai kredit, 

bobot faktor dan nilai akhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan 

hasil perhitungan yang sama masing-masing 100; 0,05; dan 5. 

Dari hasil perhitungan tersebut dimasukkan dalam standar tingkat kesehatan 

terhadap rentabilitas. 

Tabel 13.  

Standar Tingkat Kesehatan pada  

Cash Ratio 

Standar Tingkat Kesehatan Diukur dari nilai kredit akhir 

SEHAT 4,05 - 5,00 

CUKUP SEHAT 3,30 - < 4,05 

KURANG SEHAT 2,55 - < 3,30 

TIDAK SEHAT 0,00 - < 2,55 

Sumber: Perbarindo 

Berdasarkan standar tingkat kesehatan untuk faktor likuiditas yang diukur dari 

nilai kredit akhir, nilai kredit akhir menunjukkan tahun 2012, tahun 2013dan tahun 

2014 menunjukkan angka 5 dimana berada dalam antara 4,05 - 5,00 , sehingga 

tingkat kesehatan untuk faktor likuiditas ber predikat SEHAT. 

 

b. Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima (Loan Deposit Ratio) 

Berdasarkan rumus dan ketentuan, maka dapat dihitung Rasio Kredit terhadap 

Dana Yang Diterima (Loan Deposit Ratio), nilai kredit, bobot faktor dan nilai akhir. 
 

Tabel 14.  

Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima (Loan Deposit Ratio) 

 2012 2013 2014 

Jumlah Kredit yang 

diberikan (a) 

4.356.681 4.099.621 4.226.467 

Jumlah Dana yang 

Diterima (b) 

4.786.692 4.243.521 3.534.704 

Rasio (%) (b) : (a) 91,02 96,61 119,57 

Nilai Kredit (d) 95,92 73,56 -18,28 

Bobot Faktor(e) 0,05 0,05 0,05 

Nilai Akhir (d) x (e) 4,80 3,68 0 

Sumber: PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong tahun 2012 – 2014 

 

Dari tabel 14 menunjukkan Jumlah Kredit yang diberikan mengalami penurunan 

yang cukup berarti dimana tahun 2012 (dlm ribuan) sebesar Rp.4.356.681 meningkat 

menjadi Rp.4.009.621 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi 

Rp.4.226.467.  
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Dari tabel diatas juga ditunjukkan adanya penurunan Jumlah Dana yang Diterima 

dimana tahun 2012 (dalam ribuan) sebesar Rp.4.786.692 menurun menjadi 

Rp.4.243.521 ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 menjadi Rp.3.534.704. 

Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima (Loan Deposit Ratio), menunjukkan 

angka yang peningkatan dimana tahun 2012 sebesar 91,02% meningkat menjadi 

96,61% ditahun 2013. Kemudian di tahun 2014 meningkat tajam menjadi 119,57% 

Sedangkan untuk nilai kredit, bobot faktor dan nilai akhir menunjukkan hasil 

perhitungan yang sama masing-masing nilai kredit, 95,92%; 73,56% dan -18,28%, 

bobot faktor masing 5% dan nilai akhirnya, 4,80%;3,68% dan 0/Nol. 

Dari hasil perhitungan tersebut dimasukkan dalam standar tingkat kesehatan 

terhadap permodalan. 
 

Tabel 15.  

Tingkat Kesehatan pada Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima  

(Loan Deposit Ratio) 

Standar Tingkat 

Kesehatan 

dihitung dengan ratio  Diukur dari nilai kredit 

akhir 

SEHAT <94,75% 4,05 – 5,00 

CUKUP SEHAT >94,76% - 98,50% 3,30 -< 4,05 

KURANG SEHAT >98,51% - 102,25% 2,55 - <3,30 

TIDAK SEHAT >102,25 % 0,00 - < 2,55 

Sumber: Perbarindo 

Berdasarkan tabel 15 di atas yaitu standar tingkat kesehatan yang diukur dengan 

Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima (Loan Deposit Ratio), ratio menunjukkan 

tahun 2012<94,75% tahun 2013>94,76%-98,50% dan tahun 2014 < 102,25%, 

sehingga tingkat kesehatan untuk faktor likuiditas tahun 2012 SEHAT, tahun 2013 

CUKUP SEHAT dan tahun 2014 TIDAK SEHAT.. 

Berdasarkan standar tingkat kesehatan yang diukur dari nilai kredit akhir, nilai 

kredit akhir menunjukkan tahun 2012 4,05%-5,00% SEHAT, tahun 2013 3,30%-

<4,05% CUKUP SEHAT dan tahun 2014 0,00%-<2,55% TIDAK SEHAT 

Sebagai hasil akhir dari analisa ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:  

Tabel 16.  

Rekapitulasi Nilai Rasio Kesehatan PD BPR BKK Boyolali Cabang Andong  

Tahun 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Capital - - - 

Asset: 

- Kualitas Aktiva  Produktif 

- PPAP 

 

25 

5 

 

25 

5 

 

25 

5 

Manajemen - - - 

Earning 

- ROA 

- BOPO 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

Likuiditas 

- Cash Ratio 

- LDR 

 

5 

4,80 

 

5 

3,68 

 

5 

0 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan kesimpulan standar tingkat kesehatan pada aspek capital / permodalan 

yang diukur dengan rasio permodalan (CAR), ratio CAR PD BPR BKK Boyolali 
Cabang Andong tidak dapat disajikan karena Kantor cabang hanya merupakan bagian 
kantor Pusat, sehingga penghitungan permodalan hanya bisa dihitung di Kantor Pusat 
PD BPR BKK Boyolali, yang merupakan gabungan dari 17 Kantor Cabang dan 1 
Kantor Pusat Operasional. Standar Tingkat Kesehatan pada aspek asset quality /Kualitas 
Aktiva Produktif yang diukur dengan rasio, ratio KAP tahun 2012, tahun 2013 dan 
tahun 2014 termasuk kriteria antara 0,00% - 10,35%, sehingga tingkat kesehatan untuk 
faktor Kualitas Aktiva Produktif ber predikat SEHAT. Berdasarkan standar tingkat 
kesehatan yang diukur dari nilai kredit akhir, nilai kredit akhir menunjukkan tahun 
2012, tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan angka  dimana berada dalam antara 
20,50  -  25,00, sehingga tingkat kesehatan untuk faktor Kualitas Aktiva Produktif ber 
predikat SEHAT. Standar tingkat kesehatan pada aspek  management /manajemen 
hanya dapat diukur di Kantor Pusat, karena Kantor Cabang Andong hanya merupakan 
bagian dari 17 Kantor Cabang dan 1 Kantor Pusat Operasional sedangkan Top 
Manajemen ada di Kantor Pusat PD BPR BKK Boyolali. 

Sedangkan standar tingkat kesehatan pada aspek earning ability /rentabilitas  yang 
diukur dari nilai kredit akhir, nilai kredit akhir menunjukkan tahun 2012, tahun 2013 
dan tahun 2014 menunjukkan angka masing-masing; 5; 5; dan 5 dimana berada dalam 
antara 4,05 – 5,00 , sehingga tingkat kesehatan untuk faktor ROA ber predikat SEHAT. 
Standar   tingkat   kesehatan    untuk  liquidity sufficiency /faktor likuiditas khususnya 
Cash Ratio yang diukur dari nilai kredit akhir, nilai kredit akhir menunjukkan tahun 
2012, tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan angka 5 dimana berada dalam antara 
4,05 - 5,00 , sehingga tingkat kesehatan untuk faktor likuiditas ber predikat SEHAT. 
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