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ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGENAI TINGKAT KESEHATAN 

BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL 

 

ABSTRAK 

Mengukur tingkat kesehatan pada bank sangat lah penting bagi suatu bank. Bukan 

hanya untuk bank itu sendiri tetapi juga penting bagi masyarakat pengguna jasa 

bank tersebut dan untuk Bank Indonesia selaku bank pengawas. Untuk mengukur 

tingkat kesehatan bank , dapat menggunakan metode CAMEL. Dalam penelitian 

ini mempunyai rumusan masalah yaitu “ Apakah kinerja keuangan pada Bank 

Bukopin tahun 2010-2012 dengan menggunakan metode CAMEL ada pada 

predikat sehat?” penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu menggunakan 

laporan keuangan yang ada pada Bank Bukopin berupa Neraca, laporan 

perkembangan kredit, laporan laba dan rugi, laporan kewajiban penyediaan modal 

minimum dls. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukan bahwa untuk tahun 2010 

mempunyai nilai sebesar 86,81, untuk tahun 2011 sebesar 89,51 dan tahun 2012 

sebesar 89,22, sehingga untuk periode 2010-2012 Bank Bukopin  mempunyai 

predikat Sehat.  

 

Kata kunci: Kesehatan Bank CAMEL  

 

ABSTRACT 

Measuring the level of health of tha bank is very important for bank. Not only to 

the bank it’s selft, but also important for the public using bank services, as well as 

the Indonesian bank manager and supervisor of banks as an arm of the 

government. To measure the health of banks, may be using the CAMEL. In this 

study has the formulation of the problem is “How the bank’s financial 

performance in the years 2010-2012 with use CAMEL method?” This research 

uses secondary data, using the existing financial statements on a bank’s balance 

sheet, statement credit growth, income statement, statement of capital adequancy, 

etc. besed on the results of the study indicated that for the years 2010 had a value 

of  86,81 for the year 2011 amounted to 89,51 and in 2012 amounted to 89,22. So 

until the period 2010-2012 have healty predicate.  
 

Keyword: Health Bank CAMEL  

 

1. PENDAHULUAN  

Pada zaman sekarang adalah zaman yang merupakan zaman yang sudah 

berkembang dengan sangatlah pesat, dahulu banyak hal-hal yang dulunya 

dianggap hal biasa tetapi sekarang merupakan hal yang sangatlah penting. Salah 
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satunya ialah bank, bank merupakan sebuah industri yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat maupun negara. Bank merupakan sebuah industri yang 

bergerak di bidang keuangan yang membantu perekonomian. “Bank adalah 

lembaga yang memiliki peran dasar sebagai “intermerdiaris” antar pemilik dana  

(suplus spending unit ) dan pinjaman dana (defisist spending unit), sehingga bank 

memiliki produk dasar dan utama dari bank berupa simpanan dan pinjaman”          

(sulhan, 2008:10). 

Dalam analisis CAMEL dapat diketahui bahwa kriteria kesehatan suatu 

bank yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Dari hasil penilaian 

tersebut nantinya, Bank akan dapat mengambil kebijakan yang berhubungan 

dengan kinerja pada bank dimasa yang akan datang. Jika dari hasil penilaian bank 

dinyatakan sehat maka bank tersebut harus mempertahankan tingkat kesehatannya 

Dan jika hasilnya bank dinyatakan tidak sehat maka bank harus meningkatkan 

tingkat kesehatannya. 

Berdasarkan suatu data bisa terlihat dalam Metode Camel adalah salah satu 

dari Faktor untuk bisa melihat tingkat kesehatan pada bank, khususnya tingkat 

kesehatan Bank Bukopin tahun 2010-2012. Oleh karena itu saya sebagai penulis 

tertarik untuk menulis dan untuk meneliti tentang tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan data-data laporan keuangan pada Bank Bukopin pada tahun 2010-

2012. 

 

2. METODE PENELITIAN  

2.1 Data dan Sumber Data 

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

suatu skala numerik (angka). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat penggunaan data. Data sekunder berupa 

laporan laporan keuangan Bank Bukopin dari tahun 2010 sampai denan 2012 

yaitu berpa : Neraca, Laporan Rugi/Laba, Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan 

Laporan Kewajiban Penyediaan modal. Adapun sumber data diperoleh dari 
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internet yaitu www.bukopin.co.id dan publikasi yang diterbitkan oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalaui www.idx.com. 

2.2 Metode Pengumpulkan Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakanlaporan 

keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indoesia (BEI) periode ahun 2010-2012. Data penelitian 

diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.  

2.3 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank yang terdaftar dalam BEI 

(Bursa Efek Indonesia). Dan Sampel diambil dari salah satu bank yang ada di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) yaitu Bank Bukopin periode 2010-2012.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Penelitian  

Setelah dilakukan perhitungan rasio kinerja keuangan pada Bank Bukopin 

maka selanjutnya akan dilakukan penilaian kesehatan keuangan dengan 

menggunakan rumus CAMEL. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menilai apakah 

kinerja keuangan Bank Bukopin dapat dikategorikan sehat.  

Menurut ketentuan Bank Indonesia, bahwa kategori sehat dapat dikelompokan 

dalam empat kelompok yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL 3.1  

TINGKAT KESEHATAN BANK MENURUT CAMEL 

Nilai Kredit CAMEL  Predikat  

81%-100% 

66%-<81% 

51%-<66% 

0%-<51%  

Sehat  

Cukup Sehat 

Kurang Sehat  

Tidak Sehat  

 Sumber: Bank Indonesia  

 

http://www.bukopin.co.id/
http://www.idx.com/
http://www.idx.co.id/
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Dalam hubungan dengan uraian tersebut diatas, maka akan dilakukan 

perhitungan bobot dengan menggunakan metode CAMEL untuk tahun 2010 s/d 

tahun 2012 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:  

TABEL 3.2 

HASIL EVALUASI KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE CAMEL 

PT. BANK BUKOPIN TAHUN 2010 S/D TAHUN 2010 

Tahun 
Faktor 

Kinerja 

Indikator 

kinerja 

Nilai 

rasio 

(%) 

Nilai 

kredit 

Bobot 

(%) 

Nilai 

CAMEL 

2010  Permodalan 

Kualitas 

aktiva 

produktif 

Manajemen  

Rentabilitas 

 

Likuiditas  

CAR 

 

KAP 

 

NPM 

1. ROA 

2. BOPO 

LDR 

13,64 

 

4,42 

 

77,44 

7,06 

53,09 

73 

100 

 

74,86 

 

77,44 

100 

100 

100 

25 

 

30 

 

25 

5 

5 

10 

25 

 

22,45 

 

19,36 

5 

5 

10 

Jumlah Nilai CAMEL       86,81  

 

Tahun 
Faktor 

Kinerja 

Indikator 

kinerja 

Nilai rasio 

(%) 

Nilai 

kredit 

Bobot 

(%) 

Nilai 

CAMEL 

2011  Permodalan 

Kualitas 

aktiva 

produktif 

Manajemen  

 

Rentabilitas 

 

Likuiditas  

CAR 

 

KAP 

NPM 

 

 

1. ROA 

2. BOPO 

LDR 

12,16 

 

3,33 

 

79,54 

10,90 

54,49 

80 

 

100 

 

82,13 

 

79,54 

100 

100 

100 

25 

 

30 

 

25 

5 

5 

10 

25 

 

24,63 

 

19,88 

5 

5 

10 

Jumlah Nilai CAMEL       89,51 
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Tahun 
Faktor 

Kinerja 

Indikator 

kinerja 

Nilai rasio 

(%) 

Nilai 

kredit 

Bobot 

(%) 

Nilai 

CAMEL 

2012  Permodalan 

Kualitas 

aktiva 

produktif 

Manajemen  

Rentabilitas 

 

Likuiditas  

CAR 

 

KAP 

 

NPM 

1. ROA 

2. BOPO 

LDR 

12,79 

 

3,33 

 

79,54 

10,90 

54,49 

80 

100 

 

 82,13 

 

78,36 

100 

100 

100 

25 

 

30 

 

25 

5 

5 

10 

25 

 

24,63 

 

19,59 

5 

5 

10 

Jumlah Nilai CAMEL       89,22 

Sumber: Hasil olahan data  

 

Berdasarkan tabel 4.24 yakni hasil perhitungan nilai rasio CAMEL, maka dapat 

disajikan hasil penilaian kesehatan keuangan dengan rasio CAMEL, khususnya 

dalam tahun 2010 s/d tahun 2012 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:  

TABEL 3.3 

HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN 

TAHUN 2010 S/D TAHUN 2012 

Tahun  Nilai CAMEL  Tingkat Kesehatan Keuangan  

2010 

2011 

2012  

86,81 

89,51 

89,22 

Sehat  

Sehat 

Sehat  

 Sumber: Hasil olahan data  

Tabel tersebut diatas Nampak bahwa hasil perhitungan kesehatan 

keuangan untuk 3 tahun terakhir ( tahun 2010 s/d tahun 2012) pada PT. Bank 

Bukopin berada pada predikat SEHAT.  

 

3.2 Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan analisis metode CAMEL pada PT.Bank Bukopin tergolong 

perusahaan perbankan yang berpredikat sehat. Hal ini ditunjukan dengan nilai 
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CAMEL sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berturut-turut adalah 86,81 , 

89,51 dan 89,22. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa 

PT.Bank Bukopin tetap dapat melanjutkan usahanya, meskipun selama periode 

2011 hingga 2012 nilai  CAMEL PT. Bank Bukopin mengalami tren yang 

menurun. Hal ini juga menunjukan bahwa selama periode yang sama PT. Bank 

Bukopin memiliki kinerja  yang baik dalam pengelolaan segala sumber daya yang 

dimilikinya bila dilihat berdasarkan hasil perhitungan rasio CAMEL tersebut. 

Berdasarkan lima variabel yang digunakan dalam metode CAMEL pada PT. 

Bank Bukopin adalah sebagai berikut:  

1. Capital Adequansy Ratio (CAR)  

Berdasarkan Capital Adequansy Ratio (CAR), selama tahun 2010 hingga 

2012, PT. Bank Bukopin memiliki modal yang cukup untuk menutup segala 

resiko yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif 

yang mengandung resiko serta untuk membiayai penanaman dalam aktiva tetap 

dan inventaris. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio CAR selama tahun 2010 – 

2012 yang dicapai melebihi dari 8%, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

2. Asset Quality  

Berdasarkan rasio kualitas aktiva produktif (KAP), selama tahun 2010 

sampai dengan tahun 2012, PT.Bank Bukopin memiliki kualitas asset yang baik 

yang sehubung dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit 

dan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Sebagai upaya untuk memperkecil 

kredit bermasalah, maka diusahakan untuk melakukan pembenahan kredit sesuai 

perjanjian yang dicantumkan dalam akad kredit, sedangkan untuk pemberian 

kredit baru diupayakan untuk dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rasio KAP selama tahun 2010 sampai tahun 2012 yang 

dicapai tidak melebihi 15,5%, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.  

3. Management Quality  

Berdasarkan rasio Net Profit Margin (NPM), selama tahun 2010 sampai 

tahun 2012, PT. Bank Bukopin memiliki tingkat efektifitas yang cukup baik yang 
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terkait dengan hasil akhir dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan yang telah 

dilaksanakan oleh perusahaan selama tahun 2010 hingga 2012.  

4. Earning  

Berdasarkan rasio Retrun on Asset (ROA), selama tahun 2010 sampai 

dengan tahubn 2012, PT.Bank Bukopin memiliki kualitas manajemen yang baik 

dalam menggunakan asset yang dimiliki dalam memperoleh keuntungan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rasio ROA selama tahun 2010 hingga 2012 yang dicapai 

melebihi 1% sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

Sedangkan berdasarkan rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan 

Operasional (BOPO), selama tahun 2010 sampai tahun 2012, PT.Bank Bukopin 

memiliki kualitas manajemen yang baik dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasionalnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio BOPO 

selama tahun 2010 hingga tahun 2012 yang dicapai tidak melebihi 100%, sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

5. Liquidity  

Berdasarkan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), selama tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2012, PT. Bank Bukopin memiliki kualitas yang baik dalam 

membayar semua utang-utanya, terutama simpanan, giro dan deposit pada saat 

ditagih, dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak disetujui. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai rasio LDR selama tahun 2010 hingga tahun 2012 yang 

dicapai tidak melebihi 115%, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.  

  

4. PENUTUP 

  4.1 Simpulan  

a. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh bahwa pada tahun 2010 PT. 

Bank Bukopin Tbk menunjukan nilai 86,81 yang mempunyai arti 

bahwa pada tahun 2010 tingkat kesehatan bank pada predikat Sehat.  

b. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh bahwa pada tahun 2011 PT. 

Bank Bukopin Tbk menunjukan nilai 89,51 yang mempunyai arti 

bahwa pada tahun 2011 tingkat kesehatan bank pada predikat Sehat.  
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c. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh bahwa pada tahun 2012 PT. 

Bank Bukopin Tbk menunjukan nilai 89,22 yang mempunyai arti 

bahwa pada tahun 2012 tingkat kesehatan bank pada predikat Sehat.  

d. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa 

kinerja keuangan pada Bank Bukopin periode 2010-2012 pada predikat 

sehat, maka dari itu Hipotesis terbukti dalam kategori sehat. 

4.2 Keterbatasan Penelitian  

Sebagai penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan 

masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini sangat diperhatikan bagi 

peneliti-peneliti yang akan datang dan khususnya bagi pembaca. 

Keterbatasan yang dimiliki dalam penulisan ini antara lain:  

a. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan data kuantitatif 

yang data yang diukur dalam skala numberik dengan cara perhitungan 

yang diambil dalam laporan keuangan Bank Bukopin, kemungkinan 

peneliti ada kesalahan dalam perhitungan tanpa disadari. 

b. Lingkup penelitian terbatas pada satu tempat aja yaitu Bank Bukopin 

dan waktu yang digunakan dalam penelitian terbatas yaitu periode 

tahun 2010-2012, sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan 

penelitian yang sejenis dan hasil penelitian kurang maksimal.  

4.3 Saran  

Dari hasil kesimpulan yang sebagaimana telah diuraikan, maka akan 

diberikan beberapa saran-saran yaitu sebagai berikut:  

a. Disarankan kepada Manajemen PT. Bank Bukopin melakukan kinerja 

keuangan dengan menggunakan CAMEL secara periodik, hal ini 

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dimasa 

yang akan datang.  

b. Disarankan kepda manajemen PT. Bank Bukopin untuk melakukan 

pengawasan yang lebih ketat khususnya dalam hal pemberian kredit, 

hal ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi tingkat kredit macet 

dimasa yang akan datang. 
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