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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Bank 

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa 

penukaran uang. Oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat menukar uang 

atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam sejarah para pedagang 

dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, 

dimana penukaran uang dilakukan antar mata uang kerajaan yang satu 

dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang 

dikenal dengan perdagangan valuta asing (money changer).  

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama 

yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata Bank 

bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap 

orang selalu mengaitkannya dengan uang. Sehingga selalu saja ada 

anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya 

dengan uang. Hal ini tidak salah, karena Bank merupakan lembaga 

keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai 

lembaga keuangan Bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-

negara maju, bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi 

masyarakat setiap kali bertransaksi (Kasmir,2006:11). 

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua 

sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. Oleh karena saat ini dan di masa yang akan 
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datang, kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan 

aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau 

perusahaan. 

Pengertian bank yang dikutip berikut ini, pada dasarnya berbeda satu 

dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas 

atau usaha bank. Ada yang mengartikan bank sebagai suatu badan yang 

tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ketiga. Sedangkan pengertian 

lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai 

perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu 

yang ditentukan dan ada pula yang menyatakan bahwa bank adalah suatu 

badan usaha yang tugas utamanya menciptakan kredit. 

Herman (2011:27) mendefenisikan bahwa bank adalah perusahaan yang 

kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang dari masyarakat. Sedangkan 

menurut Suyatno, dkk (2007:1) bahwa bank adalah suatu jenis lembaga 

keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan 

pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, 

bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai 

usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. 

Hasibuan (2008:1) mendefenisikan bahwa bank adalah dana usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Secara sederhana bank menurut Kasmir (2002:2) diartikan sebagai 

lembaga keuanagan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 
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masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga 

keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan 

dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana atau kedua-duanya. 

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Budisantoso dan Triandaru, 2006: 

84). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatannya adalah: Kasmir (2006:34) 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan 

uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan 

kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh 

bunga dari hasil simpanannya.   

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank 

memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan 

permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang 

diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan 
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nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu 

menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang 

(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam 

kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar 

kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, 

bank garansi, bank notes, travelers cheque dan jasa lainnya.   

 

2.2  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut 

(Fahmi,2014:2). 

Di sisi lain Farid dan Siswanto mengatakan “Laporan Keuanagan 

merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan 

kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang besifat 

finansial “. 

Lebih lanjut Munawir mengatakan “Laporan Keuanagan merupakan 

alat yang sagat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan 

posisis keuangan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang bersangkutan”. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan 

membantu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat finansial. 
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Secara lebih tegas Sofyan Assauri “Laporan keuangan merupakan 

laporan pertanggungjawaban manajemen sumberdaya yang dipercayakan 

kepadanya”. Ini sejalan yang dikemukakan oleh Farid Harianto dan 

Siswanto Sudomo yakni “Laporan keuangan juga menunjukkan apa yamg 

telah dilakukan manajemen, atau pertanggung jawaban manajemen atas 

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Pihak manajemen berperan 

penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh 

pihak yang berkepentingan. Ini ditekankan lebih lanjut oleh Sofyan 

Assauri bahwa “dalam laporan Keuangan terdapat informasi yang 

menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan“. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Leopold dan Jhon bahwa: “Financial statement 

analysis applies analytical tools and techniques to general purpose 

financial statements and related data to drives estimetes and inferences 

useful in business decision”. 

Laporan keuangan meurut Jhon Mayer dalam bukunya “financial 

Statement Analisys” adalah dua daftar (neraca dan laporan rugi laba ) yang 

disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan (Hamdi, 

2014:39). Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : neraca, 

laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan (Pernyataan 

Standar akuntansi Keuangan Nomor 1 tahun 2007). Neraca dan laporan 

laba rugi sangat penting bagi perusahaan, sedangkan laporan perubahan  

posisi keuangan umumnya diperlukan bagi para pemegang saham atau 

pemilik. Pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 1 tentang  

Kerangka Dasar Penyususnan dan Penyajian Laporan Keuangan 
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disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut  posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang  bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

   

2.3  Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja adalah keberhasilan personal, tim, atau unit organisasi dalam 

mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

perilaku yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategik perlu 

diukur. Itulah sebabnya sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran 

kinerja perlu ditentukan ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategik untuk 

mewujudkan sasaran tersebut. Sasaran strategik beserta ukurannya 

kemudian digunakan untuk menentukan target yang akan menjadikan basis 

penilaian kinerja, untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan 

kepada personal, tim, unit, organisasi (Mulyadi, 2007:337). 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi 

kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan 

perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi kinerja suatu 

perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagia dasar prngambil keputusan 

baik pihak internl maupun eksternal. Penilaiaan ini dapat dilakukan dengan 

melihat sisi kinerja keuanagan (Financial performance) dan kinerja non 

keuanagn ( Non Financial Performance). Kinerja kenuanga melihat pada 

laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan / badan usaha yang 



 
 

22 

bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada 

balancesheet (neraca), income statement (Laporan laba rugi), dan cash flow  

satement (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai 

penguat penilaian financial performance tersebut.  

 

2.4  Pengertian dan Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Saat ini orang akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan 

untuk menempatkan dananya di suatu bank. Perilaku masyarakat yang 

seperti ini timbul  karena berdasarkan pengalaman masa kelabu perbankan 

nasional di tahun 1998  hingga awal tahun 2000-an, yang pada periode itu 

banyak bank yang dibekukan kegiatan usahanya karena tidak dapat 

memenuhi ketentuan CAR dan sering terjadi pelanggaran terhadap 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan 

rambu-rambu bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.  Akibat 

pembekuan kegiatan usaha bank-bank tersebut, nasabah bank banyak yang  

mengalami kesulitan dalam mencairkan dana yang mereka tempatkan pada 

bank-bank yang terkena sanksi Bank Indonesia tersebut.  

Semula nasabah mengharapkan  akan memperoleh keuntungan dari 

tingkat bunga yang tinggi yang ditawarkan bank-bank tersebut, tetapi 

kenyataannya yang terjadi adalah para nasabah bank justru  menderita 

kerugian ganda, yaitu tidak memperoleh bunga sebagaimana diharapkan  

dan kesulitan mencairkan dananya. Oleh karena itu, agar kita tidak salah 

dalam  menempatkan dana di bank, maka menurut Boy Loen dan Sonny 

Ericson (2008:118)  kita perlu mengetahui kinerja bank tersebut, dan untuk 
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mengetahui  kinerja suatu  bank, umumnya alat yang digunakan adalah 

dengan melakukan analisa ratio kinerja  bank, yaitu dengan melakukan 

analisis rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.  

 Rasio keuangan dapat disajikan dalam dua cara. Yang pertama untuk  

membuat perbandingan keadaan keuangan pada saat yang berbeda. Dan 

kedua,  untuk membuat perbandingan keadaan keuangan dengan perusahaan 

lain. Analisis  rasio merupakan alat analisis yang berguna apabila 

dibandingkan dengan rasio  standar yang lazim digunakan. Yang pertama 

adalah rasio yang sama dari laporan  keuangan tahun-tahun yang lampau. 

Yang kedua adalah rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik 

yang sama dengan perusahaan yang dianalisis.   

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah 

dengan jumlah yang lainnya. Rasio sendiri menurut Joel G.Siegel dan Jae K. 

Shim merupakan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnnya. 

Dimana Agnes Sawir menambahkan perbandingkan tersebut dapat 

memberikan gambaran relatif tentang kondis keuangan dan prestasi 

perusahaan (Fahmi. 2014:106). 

Menurut James C. Van Horne dan Jhon M.Wachowicz bahwa : “To 

evaluate the financial condition and performance of a firm, the financial 

analyst needs certain yardatick. The yardstick frequently used is a ratio, 

index, relating, two pieces of financial data of to each other.”  Jadi untuk 

menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan rasio 

yang merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat pada pos-pos 

laporan keuangan. Gitman mengatakan bahwa “Ratio analysis  involoves 



 
 

24 

method of calculating and interpreting financil ratio to asses the firm’s 

performance. The basic inputs to ratio analysis are the firm’s income 

statement and balance sheet” (Fahmi, 2014:109). 

Rasio keuangan menurut (Sofyan Syafri Harahap:2008) adalah angka 

yang diperoleh dari hasil perbandingan dari dari satu pos laporan keuangan 

dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan, 

misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga 

pokok produksi dengan total penjualan,dan sebagainya. Rasio keungan 

sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan 

perusahaan. I Made (2011 : 20) berpendapat bahwa. Ada lima jenis rasio 

keuangan, yaitu sebagai berikut : 

1.  Leverage Ratio  

Rasio ini mengukur berapa besar penggunaan utang dalam 

pembelanjaan perusahaan. Besar kecilnya leverage  ratio dapat diukur 

dengan cara :  

a. Debt Ratio =  Total Debt 

           Total asset 

 

  Debt ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang 

untuk membiayai aktiva peusahaan. Semakin besar ratio 

menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang dalam membiyai 

investasi pada aktiva, yang berarti pula resiko keuangan perusahaan 

meningkat dan sebaliknya. 

b. Time interest earned ratio=        EBIT 

         Interest  
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  Time inerest earned ratio  ini mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan 

EBIT (Earning Before Interest and Taxes) . Semakin besar ratio ini 

berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik, 

dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin 

tinggi. 

c.  Cash coverage ratio = EBIT+Depreciation 

         Interest  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan 

menggunakan EBIT ditambah dana dari depresiasi untuk membayar 

bunga. Semakin besar ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar bunga juga semakin tinggi, dengan demikian 

peluang untuk mendapat pinjaman baru pun semakin besar. 

d. Long-trem debt to equity ratio=  long-term debt 

          equity 

Rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka 

panjang  di bandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Semakin 

besar rasio mencerminkan resiko keuangan perusahaan yang semakin 

tinggi, dan sebaliknya. 

2. Liquidity Ratio 

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan  jangka pendek. Besar kecilnya Liquidityrati dapat 

diukur dengan : 

a. Current ratio=   curren asset 

          curren liability 



 
 

26 

Current ratiomengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

Semakin besar ratio ini berarti semakin likuid perusahaan. Nmun 

demikian rasio ini mempunyai kelemahan, karena tidak semua 

komponen aktiva kancar memiliki tingkat likuiditas yang sama.  

b. Quik ratio atau acid test ratio= curren asset-inventory 

      curren liabilities 

Ratio ini adalah seperti Current ratiotetapi persediaan tidak 

diperhitungkan karena kurang likuid dibandingkan dengan kas, surat 

berharga, dan piutang. Oleh karena itu Quik ratio memberikan ukuran 

yang lebih akurat dibandingkan dengan Current ratiotententang 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

perusahaan. 

c. Cash ratio= Cash+Marketable securities 

  Current liabilities 

Cash ratio adalah kemampuan kas dalam surat berharga yang 

dimiliki perusahaan untuk menutup utang lancar. Rasio ini paling 

akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban  jangka pendek karena hanya memperhitungkan komponen 

aktiva lancar yag paling likuid. Semakin tinggi rasio likuiditas 

menunjukkan semakin baik kondisi keuanagan jangka pendek 

perusahaan, dan sebaliknya. 
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3. Activity Ratio 

Rasio ini mengukur efektifitas dan efesiensi perusahaan dalam 

mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya activity ratio 

dapat diukur dengan cara sebai berikut. 

a. Inventory tunover=      Sales 

    Inventory  

Inventory tunover ratio  mengukur perputaran persediaan dalam 

menghasilkan penjualan, dan semakin tinggi ratio berarti semakin 

efektif dan efisien pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan untuk menghasilkan penjualan, dan sebaliknya. 

b. Averagedays in inventory=        360 

     Invevtory turnover 

Rasio ini mengukur berapa hari rata-rata dana terikat dalam 

persediaan. Seamakin lama dana terikat dalam persediaan 

menunjukkan semakin tidak efisien pengelolaan persediaan, dan 

sebaliknya. 

c. Receivable Turnover=      sales 

       receivable 

Receivable Turnovermengukur perputaran piutang dalam 

menghasilkan penjualan . Semakin tinggi perputaran piutang berarti 

semakin efektif dan efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan, dan sebaliknya. 
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d. Days Sales Outstanding (DSO)=   360 

Receivable turnover 

Days Sales Outstanding atau average collection period, mengukur 

rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. 

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin tidak efektif dan tidak 

efisiennya pengelolaan piutang yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan. 

e. Fixed asset turnover=          sales 

        Total fixed asset 

Fixed asset turnover mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap 

dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio 

ini semakin efektif pengelolaan aktiva tetap yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan. 

f. Total asset turnover=       sales 

       Total assets 

Total asset turnover mengukur efektivitas penggunaan seluruh 

aktiva dalam menghasilkan penjualan . Semakin besar rasio ini berarti 

semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. 

4. Profitability Ratio 

Profitability Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk 

mengahasilkan laba dengan menggunakan sumber-suber yang dimiliki 

perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Terdapat 

beberapa cara untuk mengukur besarkecilnya profitabilitas. 
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a. Return on Asset (ROA)= earning after taxes  

     Total aktiva 

Roa menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelaha pajak. 

Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi 

efektifitas dan efesiensi manajemen perusahaan dalam mengelola 

seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, Berarti semakin 

efesien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan 

jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan 

sebaliknya. 

b. Return on Equity (ROE)= earning after taxes  

        Total equity 

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk 

mengetahui efektifitas dan efesiensi pengelolaan modal sendiri yang 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini 

berarti semakin efesien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh 

pihak manajemen perusahaan. 

c. Profit Margin Ratio 

Profit Margin Ratiomengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai 

perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkkan bahwa pwerusahaan 

semakin efesien dalam menjalankan operasinya. Profit margin 

ratiodibedakan menjadi : 



 
 

30 

(a. Net Profit Margin= earning after taxes  

       sales 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahan untuk 

menghasilkan laba besrih dari penjualan yang dilakukan 

perusahaan. Rasio ini mencerminkan efesiensi seluruh bagian, 

yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada 

dalam perusahaan. 

(b. Operating Profit Margin= earning after interest and taxes  

                               sales 

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba 

sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan efesiensi bagian produksi, 

personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba. 

(c. Gross Profit Margin= Gross profit 

        sales 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakuakan 

perusahaan. Rasio ini menggambarkan efesiensi yang dicapai oleh 

bagian produksi. 

(d. Basic Earning Power= earning before interest and taxes  

                     Total assets 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk 

Mengahasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan 

menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan kata 
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lain rasio ini mencerminkan efektifitas dan efisien pengelolaan 

seluruh investasiyang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efesien pengelolaan 

seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba 

sebelum bunga dan pajak. 

5. Market Value ratio 

Rasio ini terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang 

telah diperdagangkan dipasar modal (go publik). Terdapat beberapa 

macam rasio yang berhubungan dengan penilaian saham perusahaan yang 

go publik, yaitu : 

a. Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini mengukur bagaimana investor menilai prospek pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang, dan tercermin pada harga saham 

yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba yang 

diperoleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa 

investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembanga 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga untuk pendapatan per 

saham tertentu, investoe bersedia membayar dengan harga yang mahal. 

b. Deviden Yield 

Rasio ini mengukur seberapa besar tingkat keuntungan berupa deviden 

yang mampu dihasilkan dari investasi pada saham. Semakin tinggi rasio 

ini berarti semakin besar deviden yang mampu dihasilkan dengan 

investasi tertentu pada saham. 
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c. Deviden Payout Ratio (DPR) 

Rasio ini mengukur berapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang 

dibayarkan sebagai deviden kepada pemegang saham. Seamkin besar 

rasio ini berarti semakin sedikit bagian laba yang ditahan untuk 

membelanjai investasi yang dilakukan perusahaan. 

d. Market to Book Ratio 

Rasio ini mengukur penilaian pasar keuangan terhadap manajemen 

dan organisasi peusahaan sebagai going concern. Nilai buku saham 

mencerminkan nilai historis dari aktiva perusahaan. Perusahaan yang 

dikelola dengan baik dan beroperasi secar efisien dapat memiliki nilai 

pasar yang lebih tinggi dari pada nilai buku assetnya. 

2.5  Metode Analisa Tingkat Kesehatan Bank 

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai 

dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso dan triandaru, 

2011:51). 

Untuk menilai suatu kesehatan Bank dapat dilihat dari beberapa segi.  

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam 

kondisi sehat, sukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank 

Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan 

arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau  bahkan 

dihentikan operasinya. 
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Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan 

pasal 29, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut. 

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia . 

2. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan 

memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, 

rentabilitas,likuiditas,solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan 

dengan usaha bank . 

3. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, 

bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari 

operasional bank. Penilaian kesehatan bank dapat dilakukan setiap tahun 

untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan. Adapun metode 

dalam menganalisa tingkat kesehatan dijabarkan sebagai berikut : 

1. Metode CAMELS 

Lukman (2009:141) mengemukakan metode atau cara penilaian 

tingkat kesehatan bank dikenal sebagai metode CAMEL. Karena setelah 

dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode 

CAMEL, dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada 

beberapa ketentuan khusus, metode tersebut akhirnya lebih dikenal 

dengan istilah metode CAMEL plus.  

Faktor-faktor penilaiaan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

6/10/PBI/2004 tentang Sistem PenilaianTingkat Kesehatan Bank Umum 
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dan SE BI No6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihaSistem Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS adalah : 

a. Aspek Permodalan (Capital) 

Penilaiaan pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh 

bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum 

bank. Penilaiaan didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) 

yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal 

terhadap aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR).  

b.Aspek Kualitas Aset( Asets) 

Penilain faktor kualitas aset yang digunakan adalah rasia NPA 

(Non Performing Aset).Rasio aktiva produktif bermasalah (NPA) 

adalah rasio untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva 

produktif. 

c. Aspek Kualitas Manajemen (Management) 

Penilaiaan yang ketiga meliputi penilaiaan kualitas manajemen 

bank. Untuk menilai kualitas manajemen  dapat dilihat hari kualitas 

manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari 

segi pendidikan serta pengalaman para karyawan dalam menangani 

berbagai kasus yang terjadi . Dalam aspek ini yang dinilai adalah 

manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva , manajemen 

umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas (Kasmir, 

2006:44). 
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Bank Indonesia telah menyusun 250 buah pertanyaan untuk 

penilaiaan kemampuan manajemen yang terdiri sebagai berikut   

Lukman, (2009:146) :  

Tabel 2.1 

Penilaian Kemampuan Manajemen  

Jumlah 

Pertanyaan 

Aspek Manajemen yang 

Dinilai 

Bobot  

CAMEL 

25 buah 

50 buah 

125 buah 

25 buah 

25 buah 

100 buah 

Manajemen Permodalan  

Manajemen Aktiva 

Manajemen Umum 

Manajemen Rentabilitas 

Manajemen Likuiditas 

Total bobot CAMEL 

2,5% 

5,0% 

12,5% 

2,5% 

2,5% 

100.0% 

      Sumber : Lukman (2009:146)  

d. Aspek Earning 

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yaitu melihat 

kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian rasio 

keuangan yang mewakili aspek rentabilitas adalah Retun on asset 

(ROA), Retun on equity (ROE), Net interest Margin (NIM), Beban 

operasional terhadap pendapatan operasi (BOPO). 

e. Aspek Likuiditas (Liquidity) 

  Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan 

mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka 

pendek. Dalam hal ini yank dimaksud dengan  hutang-hutang jangka 

pendek yank ada dibank antara lain adalah simpanan masyarakat 

seperti simpanan tabungan , giro, dan deposito. Dikatakan Likuid jika 
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pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus 

dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai 

(Kasmir, 2006:45). 

f. Sensivity To Market Risk 

 Penilaian terhadap risiko pasar meliputi: 

a. Kemampuan modal bank dalam meng-cover potensi kerugian 

sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai 

tukar. 

b. Kecukupan penerapan manajemen resiko pasar. 

 

2. Metode RGEC 

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode  RGEC 

yaitu singkatan dari Risk Profile (Profil resiko), Good Corporate 

Governance (GCG), Earning (rentabilitas), dan Capital (permodalan). 

Adapun penjelasan dari komponen-komponen metode RGEC adalah sebagai 

berikut : 

a. Profil Resiko (Risk Profile) 

 Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7, 

profil resiko (risk profile) merupakan penilaian terhadap resiko inheren 

dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yank 

dilakukan terhadap 8 resiko, yaitu: resiko kredit, resiko pasar, resiko 

likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko stratejik, resiko 

kepatuhan dan, resiko reputasi. 

 Resiko inheren adalah resiko yang melekat pada kegiatan bisnis 

bank, baik yang dapat dikuantifikasi maupun tidak dapat di kuantifikasi, 
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yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Inheren Risk  

dapat berupa parameter yang bersifat ex-post (telah terjadi). Maupaun 

parameter yang bersifat ex-ante (belum terjadi). 

 Kualitas penerapan manajemen (Risk Control System) merupakan 

penjabaran dari penerapan Basel II pilar 2 (terdiri dari 4 pilar utama). 

Supervisory review yang telah dijabarkan di perbankan Indonesia 

melalui Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen 

Resiko. 

b. Good Corporate Governance 

 Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Pasal 

7,ayat 2 penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas 

prinsip-prinsip GCG. Dalam PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa 

ada 5 (lima) prinsip dasar terkaiat dengan GCG, yaitu: 

a) Transparansi (transparancy) yang berarti tersedianya informasi yang 

akurat, relevan dan mudah dimengerti sehingga stakeholders dapat 

memberi keputusan. 

b) Akuntabilitas (Accountability) yang berarti manajemen harus mampu 

merespon pertanyaan dari stakeholders mengenai pertanggung 

jawaban pelaksanaan manajemen perusahaan. 

c) Pertanggungjawaban (Responbility) Yaitu Perusahan mampu 

dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan 

yang berlaku. 
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d) Independensi (Independency) yang berarti tindakan hanya dilakukan 

untuk kepentingan perusahaan tanpa ada pengaruh dari pihak lain 

untuk menggindari conflict of interest. 

e) Kewajaran (Fairnes) yang berarti adanya perlindungan terhadap hak-

hak stakeholders. 

  Terdapat berbagai defenisi yang dikemukakan oleh para ahli 

maupun lembaga-lembaga yang concern pada bidang corporate 

governance, sehingga tidak terdapat satu defenisi tunggal yang 

berterima. Bank dunia (World Bank) mendefinisikan corporate 

governance sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang 

wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber 

perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka 

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun 

masyarakat sekitar secara keseluruhan. 

 Sementara menurut Forum For Corporates Governance In 

Indonesia (FCGI) corporate governance adalah seperankat peraturan 

yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan.  

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa corporate governance adalah suatu sistem yang dibangun untuk 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata 
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hubungan yang baik,adil, dan transparan diantara berbagai pihak yang 

terkait dan memiliki kepentingan (satkeholders) dalam perusahaan 

c.   Rentabilita (Earning) 

Rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini 

dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk 

mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank 

yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara 

rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. 

Penilaian ini meliputi juga hal-hal seperti: 

1. Rasio laba terhadap Total Aset (ROA), dan 

2. Perbandingan Biaya Operasi dengan pendapatan operasi (BOPO) 

d. Permodalan (Capital) 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh 

bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum 

bank. Penilaiaan didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang 

telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal 

terhadap aktiva Tertimbang Menurut Resio (ATMR).  

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR 

perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%.  Bagi bank yank 

memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan 

penaganan yang serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk 

mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, sehingga 

pemerintahpun memberi waktu sesuai degan ketentuan. Apabila sampai 
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waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang 

bersangkutan akan dikenakan sangsi (Saddam,2016). 

 

2.6 Ayat-Ayat Al-qur’an Mengenai Kinerja Keuangan 

 Salah satu variabel yang penting bagi perusahaan maupun bagi 

investor adalah kinerja. Karena kinerja menunjukkan kemampuan 

perusahaan dlam mengelola modalnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam 

surat Al-Baqarah ayat 282 : 

َُُْٛكْى  ْنَْٛكتُْت ثَ َٔ ٗ فَبْكتُجُُِٕ  ّ ً ٍٍ إِنَٗ أََجٍم ُيَس ْٚ ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَُْٚتُْى ثَِذ َب انَِّزٚ ا أَُّٚٓ

هِِم انَِّز٘ كَ  ًْ نُْٛ َٔ ُ فَْهَْٛكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك ال َٚأَْة َكبتٌِت أَ َٔ بتٌِت ثِبْنَعْذِل 

ِّ اْنَحكُّ  ْٛ ٌَ انَِّز٘ َعهَ ٌْ َكب ْٛئ ب فَئِ ُُّْ َش ال َْٚجَخْس ِي َٔ  ُ َ َسثَّّ ْنَٛتَِّك َّللاَّ َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ َعهَ

ْٔ ال  ْٔ َضِعٛف ب أَ ُِٓذٔا َسفِٛٓ ب أَ اْستَْش َٔ نُُِّّٛ ثِبْنَعْذِل  َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُٚ ٌْ َْٚستَِطُٛع أَ

 ٍَ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ٌْ نَْى َُٚكََٕب َسُجهَ ٍْ ِسَجبنُِكْى فَئِ ٍِ ِي ْٚ َٛذ ِٓ َش

ب األ ًَ َش إِْحَذاُْ ب فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ََٓذاِء أَ ََٓذاُء إَِرا َيب انشُّ ال َٚأَْة انشُّ َٔ ْْخَشٖ 

 ِ َُْذ َّللاَّ ِّ َرنُِكْى أَْلَسطُ ِع ا إِنَٗ أََجهِ ْٔ َكجِٛش  ا أَ ٌْ تَْكتُجُُِٕ َصِغٛش  ال تَْسأَُيٕا أَ َٔ ُدُعٕا 

ٌَ تَِجبَسح  َحبِضَشح  تُِذُٚشَََٔٓب ٌْ تَُكٕ أَْدََٗ أاَل تَْشتَبثُٕا إِال أَ َٔ َٓبَدِح  ُو نِهشَّ َٕ أَْل َٔ 

ال َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ُِٓذٔا إَِرا تَجَبَْٚعتُْى  أَْش َٔ ُْٛكْى ُجَُبٌح أاَل تَْكتُجَُْٕب  َْٛس َعهَ َُُْٛكْى فَهَ ثَ

ءٍ  ْٙ ُ ثُِكمِّ َش َّللاَّ َٔ  ُ ُكُى َّللاَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ  َ اتَّمُٕا َّللاَّ َٔ ُ فُُسٌٕق ثُِكْى  ٌْ تَْفَعهُٕا فَئََِّّ إِ َٔ ٌٛذ  ِٓ ال َش َٔ   

   َعهِٛىٌ 
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu 

mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun 

daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, 

maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak 

ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa 

maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." 

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa apabila 

bermu’amalah tidak secara tunai untuk ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.  Ini menunjukkan bahwa setiap melakukan muamalah 

harus di tuliskan dengan benar dan begitu pula hubungannya dengan 

kinerja keuangan perusahaan yang setiap melakukan transaksi harus pula 

dituliskan dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian dalam Q.S An-

nur ayat 55 : 

ب  ًَ ُْى فِٙ األْسِض َك َّٓ بنَِحبِت نََْٛستَْخهِفَُ هُٕا انصَّ ًِ َع َٔ ٍَ آَيُُٕا ِيُُْكْى  ُ انَِّزٚ َعَذ َّللاَّ َٔ

ٍَّ نَُْٓى ِدَُُُٚٓى انَِّز٘ اْستََضٗ نَ  َُ كِّ ًَ نَُٛ َٔ ِْٓى  ٍْ لَجْهِ ٍَ ِي ٍْ اْستَْخهََف انَِّزٚ ُْى ِي نََُّٓ نَُٛجَذِّ َٔ ُْٓى   
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ٍْ َكفََش ثَْعَذ َرنَِك فَأُٔنَئِكَ  َي َٔ ْٛئ ب  ٌَ ثِٙ َش ِْٓى أَْيُ ب َْٚعجُُذََُِٔٙ ال ُْٚشِشُكٕ فِ ْٕ  ثَْعِذ َْخ

( ٌَ (٥٥ُُْى اْنفَبِسمُٕ  

Artinya : “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu 

yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan 

orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 

meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai (Islam) Dan Dia 

benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam 

ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan 

tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa 

(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang 

fasik. 

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang beriman 

dan mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka Allah 

akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi. Ini berarti semakin 

bersunguh-sungguh seseorang dalam melaksanakan sesuatu amal atu 

pekerjaan maka akan mendapatkan hasil yang bail. Kemudian dalam 

hadist Rasulullah SAW : 

ْحتَِشَف سٔاِ انطجشاَٙ ًُ ٍَ اْن ْؤِي ًُ ٌَّ َّللاَ َّللاَ ُِٚحتُّ اْن  إِ

Dari Ibnu Umar ra bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai 

seorang mu'min yang bekerja dengan giat" (HR. Imam Tabrani). 

Dalam hadis diatas telah dijelaskan bahwa Allah menyukai orang-

orang yang bekerja dengan giat dan profesional. Ini berarti bahwa 

seseorang yang giat dan profesional dalam bekerja dicintai oleh Allah.  
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi dalam perbandingan dalam penelitian ini 

peneliti akan mengemukakan bahan penelitian terdahulu yang 

pembahasannya atau topiknya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian 

yang akan dilaksanakan, adapun referensi yang ditulis adalah sebagai 

berikut : 

TABEL 2.2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Variabel yang 

Digunakan 

Hasil Penelitian 

1 Hafiza & 

Siti 

(2014) 

Using The Camel 

Framework In 

Assessing Bank 

Performance 

In Malaysia 

 

   

    CAMELS 

 

Hasil penelitian ini 

menyarankan tiga faktor 

berkontribusi untuk kinerja 

lebih baik dari lembaga 

perbankan di malaysia, yaitu 

kecukupan permodalan, 

kualitas aset, kulitas laba, 

dan likuiditas 

2 Gulia. 

(2014) 

An Analysis of 

Indian Public 

Sector Banks 

Using Camel 

Approach 

 

 

     CAMELS 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam 

hal parameter rasio 

kecukupan modal UB adalah 

diposisi teratas, sementara 

DB mendapat peringkat 

rendah. 
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3 Mandasari 

Jayanti 

(2015) 

Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan 

Pendekatan 

Metode 

Rgec Pada Bank 

Bumn Periode 

2012-2013 

 

 

       RGEC 

Penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa rasio yang 

digunakan pada seluruh 

bank BUMN menghasilkan 

NPL (baik), LDR (cukup 

liquid), GCG (sangat baik), 

ROA, NIM,CAR (sangat 

baik). 

4 Nanda, 

dkk 

(2015) 

Studi Komparatif  

Kinerja Keuangan  

Metode CAMEL  

Pada PT. Bank 

Mandiri Tbk. dan 

PT. Bank Central 

Asia Tbk  selama 

(2008-2012) 

 

 

 

      CAMEL 

 

 

Penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa PT. Bank 

Central Asia.Tbk lebih sehat  

dibandingkan PT.Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. 

 
 

5 Para 

martha 

(2017) 

 

Penilaian tingkat 

kesehatan dengan 

metode RGEC 

pada PT. Bank 

Mandiri 

(persero).Tbk 

 

 

       RGEC 

Penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa  Bank Mandiri 

selama periode tahun 2013-

2015 memperoleh predikat 

Sangat Sehat. 

6 Dewa,dkk 

(2017) 

Analisis Penilaian 

TingkatKesehatan 

 Bank Pada PT. 

Bank Central 

Asia.Tbk  

Berdasarkan  

Metode RGEC   

 

 

   

       RGEC 

Penelitia ini  menunjukkan 

hasil bahwa selama periode 

2012 sampai tahun 2014 

Bank Central Asia selalu 

medapatkan peringkat 1 atau 

sangat sehat. 
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2.8 Kerangka Konseptual 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis , maka gambar 

berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian dan menjadi pedoman 

dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan. 

GAMBAR 2.1  

Kerangka Konseptual 
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