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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada November tahun 1997 

yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat 

telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi termasuk perbankan. Sebanyak 16 

bank swasta nasional dilikuiditas alias dinyatakan bangkrut, karena dana yang 

tersimpan dibank-bank tersebut disalurkan kepada debitur untuk membuka 

usaha baru atau memperluas usaha mereka, di mana pembayaran kembali 

utang-utang itu terjadi kemacetan. Selain itu, karena kelemahan yang dimiliki 

perbankan yaitu adanya sistem pengawasan yang kurang efektif dari bank 

sentral belum dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan 

operasional perbankan, relatif lemahnya kemampuan manajerial bank yang 

telah mengakibatkan risiko bank yang dihadapi bank dan kurangnya 

transparansi informasi mengenai kondisi perbankan. Informasi kondisi 

perbankan yang kurang transparan akan mengakibatkan buruknya kinerja 

keuangan perbankan. Hal ini disebabkan informasi yang dikembangkan oleh 

manajemen atau investor tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya 

terjadi.  

Untuk itu seiring dengan perkembangan dunia perbankan saat ini 

informasi mengenai kinerja keuangan perbankan semakin dibutuhkan. Hal ini 

berkaitan dengan pentingnya informasi yang disajikan bagi pihak-pihak terkait 



seperti investor, kreditor dan pihak-pihak di luar perbankan untuk menilai 

kinerja keuangan perbankan dengan melakukan analisis laporan keuangan. 

Adapun informasi yang tersaji antara lain mencakup informasi mengenai 

posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan, dan 

informasi lainnya yang terkait dengan laporan keuangan.  

Untuk memahami laporan keuangan tersebut diperlukan analisis 

laporan keuangan yang meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. 

Analisis dengan rasio akan memberikan hasil terbaik jika digunakan dalam 

suatu kombinasi untuk menunjuk suatu perubahan kondisi keuangan atau 

kinerja operasional selama periode tertentu, lebih lanjut dapat memberikan 

gambaran suatu trend dan pola perubahan yang pada akhirnya bisa 

memberikan indikasi adanya risiko dan peluang bisnis (Kuncoro dan 

Suharjono, 2002: 557).  

Laporan keuangan merupakan salah satu media informasi yang dapat 

memberikan gambaran mengenai kesehatan perbankan. Informasi tentang 

kesehatan bank dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan tersebut. Analisi CAMEL merupakan alat 

yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

perilaku bank serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan 

pemilihan strategi bank yang akan diterapkan dan untuk keberhasilan 

pengelolaan bank. Penilaian kesehatan didasarkan pada posisi laba atau rugi 

menurut pembukuan, perkembangan laba atau rugi dalam suatu periode.  



Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap hasil 

usaha bank dalam kurun waktu tertentu dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Sebagai pengawas dan pembina perbankan, Bank 

Indonesia (BI) harus turun tangan dengan melakukan perbaikan yang meliputi 

perubahan manajemen, melakukan penggabungan seperti merger, konsolidasi, 

akuisisi, atau melikuidasi bank-bank yang sudah parah.  

Tingkat kesehatan bank dapat dianalisis dengan menggunakan lima 

aspek penilaian yaitu capital, asset, management, earning, liquidity 

(CAMEL), di mana empat dari lima aspek tersebut dinilai dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan sesuai dengan surat keputusan Dewan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 Perihal 

Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank yang dinilai dengan lima faktor yaitu 

permodalan, kwalitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas 

(BI, 1993). Hal ini menunjukkan kondisi keuangan perbankan dan dalam 

memprediksi laba.  

Dengan melakukan analisis tersebut, maka dapat diketahui keadaan 

serta perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai 

diwaktu lampau dan diwaktu yang sedang berjalan selain itu dengan 

menganalisis rasio CAMEL di waktu lampau dapat diketahui kelemahan-

kelemahan bank dan hasil-hasil yang dianggap telah cukup baik dan diketahui 

potensi bank tersebut. Dengan analisis tersebut juga memungkinkan 

manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pada trend, jumlah 

dan hubungan, serta alasan perusahaan tersebut. Hasil analisis akan membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci potensi keberhasilan 



perusahaan di masa mendatang, hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajemen di segala aspek. 

Dengan adanya kinerja yang baik maka pihak  investor dan pihak lain di luar 

perbankan tidak akan ragu-ragu untuk menanam investasinya kepada bank 

yang bersangkutan untuk mengetahui perbankan saat ini.  

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank perlu dilakukan oleh pemilik 

atau pengelola bank, karena dengan adanya penilaian tersebut efisiensi dalam 

menjalankan usaha dapat ditingkatkan dan potensi kegagalan dapat dihindari. 

Dengan analisis tingkat kesehatan bank, maka akan terlihat kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajibannya, posisi struktur modal bank, hasil usaha yang 

telah dicapai dan prediksi kegagalan yang akan dialami. Dengan hasil 

penelitian tersebut maka akan membantu masyarakat dalam menentukan 

pilihan terhadap bank yang sehat, membantu investor dalam memutuskan 

pilihan investasinya dan tentunya bank Indonesia dalam menentukan 

kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari akibat kegagalan bank.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS RASIO CAMEL UNTUK MENILAI KESEHATAN 

PERBANKAN (Studi Empiris Pada Bank Go Public yang Terdaftar di 

BEI)”.  

 
B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesehatan bank  

berdasarkan capital, asset, earning, liquidity (CAEL). 

 

 



C. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan terhadap informasi laporan keuangan tahun 

2008. Objek penelitian yang diambil adalah bank-bank konvensional 

campuran yang go public, yang menerbitkan laporan keuangannya pada Bank 

Indonesia. Metode penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode 

CAMEL, analisis yang dilakukan sebatas CAEL (capital, asset, earning, 

liquidity) karena manajemen menggunakan pertanyaan dan memiliki standar 

point pada setiap pertanyaan, sehingga peneliti tidak berkompeten untuk 

menjawabnya. Operasional penelitian yang akan dilakukan adalah dengan 

menggunakan rasio CAEL yang meliputi: CAR, KAP, ROA, BOPO, CASH 

RATIO, LDR digunakan sebagai alat pengukur kesehatan bank.  

 
D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kategori tingkat kesehatan bank dilihat dari CAEL. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemilik dana investasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menanamkan 

investasinya pada bank yang bersangkutan. 



2. Bagi pihak yang diteliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan manajerial yang berhubungan 

dengan kelangsungan hidup usaha perbankan. 

3. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama kuliah 

ke dalam dunia penelitian.  

4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi 

mengenai kinerja keuangan perbankan yang dihitung dengan rasio 

CAMEL. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Membahas mengenai pengertian bank, peran dan fungsi bank, 

jenis-jenis bank di Indonesia. Pengertian laporan keuangan, 

penilaian pelaksanaan rasio keuangan, tinjauan tentang kesehatan 

bank dan penelitian terdahulu.  

 

 



BAB III METODE PENELITIAN 

 Membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber 

data dan teknik pengumpulan data, metode analisis data dan alat 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Membahas mengenai deskripsi sampel, deskripsi data, analisis 

kesehatan perbankan dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diberikan.  

 


