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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1   Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank  Mandiri (Persero),Tbk dan PT. 

Bank Central Asia,Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

3.2    Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Sumber data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara memanfaatkan laporan keuangan PT. Bank  Mandiri (Persero),Tbk dan 

PT. Bank Central Asia,Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2015. 

 

3.3   Metode Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang relevan dalam 

menganalisis permasalahan tersebut maka penulis menggunakan dua 

metode yaitu :  

1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis 

dengan cara menelaah berbagai buku literatur, pustaka yang lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

2. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah 

catata-catatan atau dokumen perusahaan sesuai dengan data yang 

diperlukan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
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3.4 Defenisi Operasional Variabel  

TABEL 3.1 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel Konsep Indikator Skala 

CAMELS Capital Mengukur 

kemampuan bank 

dalam memenuhi 

kewajiban jangka 

panjangnya atau 

kemampuan bank 

untuk memenuhi 

kewajiban-

kewajiban jika  

terjadi likuidasi. 

CAR 

(Capital 

Adequancy 

Ratio) 

 

Rasio CAR =  modal sendiri  x 100% 

ATMR 

 

 

Asset menunjukkan 

kemampuan 

manajemen bank 

dalam mengelola 

aktiva produktif 

bermasalah 

terhadap total 

aktiva produktif 

NPA 

(Non 

Performing 

Asset) 

 

Rasio NPA                                          

 =  Aktiva Produktif yang bermasalah   X 100% 

                    aktiva produktif   

 
 

Manaje

men 

diukur berdasarkan 

pernyataan-

pernyataan yang 

diajukan mengenai 

Manajemen Umum 

dan Manajemen 

Risiko. 

  

 

 

 

 Earning Menggambarkan 

kemampuan 

peusahaan untuk 

mendapatkan laba 

melalui semua 

kemampuan dan 

sumber yang ada, 

seperti kegiatan 

penjualan, kas, 

modal, dan 

sebagainya. 

ROA 

(Return on 

Asset) 

 

BOPO  

(Biaya  

Operasional 

Terhadap 

Pendapatan 

operasional) 

 

ROE 

(Return on 

Ewuity) 

ROA = laba sebelum pajak  x 100% 

Total aktiva 

 

 

 

BOPO =  Biaya operasional  x 100% 

              Pendapatan Operasional 

 

 

 

 

  

 

   ROE = Laba setelah pajak  X 100% 

              Rata-rata modal inti 
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NIM 

(Net Interest 

Margin)  

NIM  = P.bunga – B. bunga  X 100% 

                Aktiva produktif 

    

Likui 

ditas 

Menggambarkan 

kemampuan bank 

dalam 

menyeimbangkan 

antara likuiditasnya 

dengan 

rentabilitasnya 

 

LDR (Loan 

to Deposit 

Ratio) 

 

LDR = Kredit yang diberikan  x 100% 

            Dana yang diberikan 

 Sensitivi

ty to 

Market 

Risk 

Penilaian terhadap 

Kemampuan bank 

mengcover potensi 

kerugian sebagai 

akibat fluktuasi 

suku bunga dan 

nilai tukar. Dan 

penilaian terhadap 

komponen 

kecukupan 

penerapan sistem 

manajemen resiko 

pasar 

 

  

RGEC Risk 

Profile 

Penetapan 

peringkat faktor 

risiko berdasarkan 

analisis secara   

konprehensif dan 

terstruktur atau 

hasil penetapan 

tingkat resiko dari 

masing-masing 

resiko 

Credit Risk  

 

 

Liquidty Risk 

 

 

Market Risk 

NPL  =  Kredit bermasalah  X 100% 

                     Total Kredit 

 

 

 Liquidity asset - Short term browing X 100% 

                     Total Deposito 

 

 

         Rate Sensitive Asset          x100% 

      Rate sensitive liablities 

GCG Good Corporate 

Governance 

merupakan tata 

kelola manajemen 

bank yang telah 

sesuai dengan 

aturan Bank 

Indonesia. 

Penentuan 

tingkat 

kesehatan 

dari GCG 

ditentukan 

menggunaka

n Peringkat 

Komposit 

GCG 

 

 

Nilai  

Komposit 

Predikat 

Komposit 

Nilai.Komposit < 1,50 Sangat baik 

1,50 = Nilai.Komposit < 2,50 Baik 

2,50 = Nilai.Komposit < 3,50 Cukup Baik 

3,50 = Nilai.Komposit < 4,50 Kurang Baik 

4,50 = Nilai.Komposit < 5,00 Tidak Baik 
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Earning Menggambarkan 

kemampuan 

peusahaan untuk 

mendapatkan laba 

melalui semua 

kemampuan dan 

sumber yang ada, 

seperti kegiatan 

penjualan, kas, 

modal, dan 

sebagainya. 

ROA 

(Return on 

Asset) 

 

BOPO  

(Biaya  

Operasional 

Terhadap 

Pendapatan 

operasional) 

 

ROE 

(Return on 

Equity) 

 

NIM 

(Net Interest 

Margin) 

 

ROA = laba stelah pajak  x 100% 

Total aktiva 

 

 

BOPO =  Biaya operasional  x 100% 

              Pendapatan Operasional 

 

 

 

 

  

 

ROE = Laba setelah pajak      X 100% 

              Rata-rata modal inti 

 

 

NIM  = P.bunga – B. bunga  X 100% 

               Aktiva produktif 

    

Capital Mengukur 

kemampuan bank 

dalam memenuhi 

kewajiban jangka 

panjangnya atau 

kemampuan bank 

untuk memenuhi 

kewajiban-

kewajiban 

jika terjadi 

likuidasi. 

CAR 

(Capital 

Adequancy 

Ratio) 

Rasio CAR =  modal sendiri  x 100% 

 ATMR 
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3.5 Metode Analisis  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan  metode CAMEL dan RGEC. Adapun tolak ukur untuk 

menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian 

terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian 

yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan kesehatan bank. 

1. CAMELS 

Hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank terhadap masing-masing 

faktor atau komponen dalam CAMELS dapat digolongkan menjadi 6 

(enam) predikat dengan kriteria sebagai berikut: 

a.  Aspek Capital (Permodalan), yaitu untuk mengukur kemampuan      

permodalan yang ada untuk kemungkinan kerugian didalam kegiatan 

perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga, yang dinyatakan 

dalam bentuk persentase : 

        

 

Dimana:  

CAR  : Capital Adequasy Ratio 

MS    : Modal Sendiri 

ATMR    : Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

Berdasrkan pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor 

permodalan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004 di peroleh standar untuk KPMM Sebagai berikut : 

 

 

CAR =    MS     X 100% 

 ATMR 
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Tabel 3.2 : Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Permodalan 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat Rasio KPPM lebih tinggi sangat signifikan 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan (KPMM > 

15%) 

2 Sehat Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan (9% < KPMM 

< 15 % ). 

3 Cukup Sehat Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan 

dibandingkan dengan rasi KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan ( 8 % < 

KPMM <  9 % ). 

4 Kurang Sehat Rasio KPMM dibawah ketentuan yang 

berlaku (KPMM < 8 % ). 

5 Tidak Sehat Rasio KPMM dibawah ketentuan yang 

berlaku dan bank cenderung menjadi tidak 

solvable (KPMM < 8 %). 

 Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

 

b. Asset ( Kualitas Aktiva ) 

Pada penilaian faktor kualitas aset yang digunakan adalah rasio (Non 

Performing Asset). Rasio aktiva produktif baermasalah (NPA) adalah rasio 

untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 

produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif. 

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas aktiva 

produktif yang menyebabkan PPAP yang tersedia semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 

Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva  produktif dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

NPA =  Aktiva Produktif Bermasalah  X 100 % 

  Aktiva Produktif 
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Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor kualitas 

aset pada Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 diperoleh standar KPMM sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor KualitasAset 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat Perkembangan rasio sangat rendah 

(rasio berkisar antara 1 % sampai 

dengan 3 %). 

2 Sehat Perkembangan rasio rendah (rasio 

berkisar antara 3,01% sampai dengan 5 

%). 

3 Cukup Sehat Perkembangan rasio moderat (rasio 

berkisar antara 5,01% sampai dengan 8 

%) 

4 Kurang Sehat Perkembangan rasio cukup tinggi (rasio 

berkisar antara 8,01% sampai dengan 

10 %). 

5 Tidak Sehat Perkembangan rasio tinggi (rasio diatas 

10%). 

 Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

c. Manajemen 

Rasio manajemen diukur berdasarkan pernyataan-pernyataan yang 

diajukan mengenai Manajemen Umum dan Manajemen Risiko. 

Manajemen umum berisi pertanyaan mengenai strategi atau sasaran, 

struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja. 

Manjemen resiko berisi pertanyaan mengenai risiko likuiditas, risiko 

pasar, resiko kredit, resiko operasional, dam resikohukum. Pertanyaan 

yang diajukan mempunyai perbandingan 40 % pertanyaan untuk 

Manajemen Umum dan 60 % pertanyaan untuk Manajemen Resiko 

Namun dalam penelitian ini, analisis rasio manajemen tidak dilakukan 

karena adanya keterbatasan yang ada. Pembatasan ini dilakukan 

mengingat bahwa untuk dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan 
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suatu bank, tidak cukup hanya mendasarkan pada analisis terhadap laporan 

keuangan yang dipublikasikan saja, tetapi juga data-data pendukung 

lainnya yang bersifat internal. Data yang berhubungan dengan aspek 

manajemen tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan dari data 

publikasi bank, tetapi harus melalui survey kuisioner dan wawancara. Di 

Indonesia, hanya Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan saja yang 

dapat mengetahuinya. 

 

d. Earning (Rentabilitas) 

Perhitungan rentabilitas menggunakan 4 rasio, yaitu: 

1. Retun on Asset (ROA) 

yaitu untuk menggambarkan kemampuan  perusahaan untuk 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan sebagainya yang dinyatakan 

dalam bentuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROA     =  Laba sebelum pajak x 100% 

      Total aktiva  
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Tabel 3.4 :Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas  

            (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA 

diata 2%) 

2 Sehat Perolehan laba tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 1,26% sampai dengan 2 

%) 

3 Cukup Sehat Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA 

berkisar antara  0,51% sampai dengan 

1,25%) 

4 Kurang Sehat Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROA mengarah 

negatif, rasio berkisar 0 % sampai 

dengan 0,5%) 

5 Tidak Sehat Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROA negatif, rasio dibawah 0 %) 

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

2. Return On Equtiy (ROE) 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. 

Kenaikan dalam rasio ini berarti ter kenaikan laba bersih dari bank yang 

bersangkutan. 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor 

rentabilitas pada Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 

31 Mei 2004 diperoleh standar untuk rasio ROE sebagai berikut: 

 

 

ROE =  Laba Setelah Pajak    X 100 % 

 Total Ekuitas 
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Tabel 3.5 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas  

        (ROE) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat Perolehan laba sangat tinggi (rasio di atas 

20 %) 

2 Sehat Perolehan laba tinggi (rasio ROE 

berkisar antara 12,51 % sampai dengan 

20 %) 

3 Cukup Sehat Perolehan laba cukup tinggi ( Rasio ROE 

berkisar antara 5,01 % sampai dengan 

12,5 %) 

4 Kurang Sehat Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalam kerugian (ROE mengarah 

negatif, rasio berkisar antar 0% sampai 

dengan 5%). 

5 Tidak Sehat Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROE negatif, rasio dibawah 0 %) 

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

3.  Net Interest Margin (NIM) 

Rasio ini yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang 

diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor 

rentabilitas pada Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004 diperoleh standar untuk rasio Nim sebagai berikut : 

 

 

 

 

NIM  =  Pendapatan Bunga Bersih   X 100% 

          Aktiva Produktif 
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Tabel 3.6 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas      

        (NIM) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat Margin bunga sangat tinggi (rasio diatas 

5 % ). 

2 Sehat Margin bunga bersih tinggi (rasio NIM 

berkisar antara 2,01 % sampai dengan 5 

% ). 

3 Cukup Sehat Margin bunga bersih cukup tinggi (rasio 

nim berkisar antara 1,5% sampai dengan 

2 % ). 

4 Kurang Sehat Margin bunga bersih rendah mengarah 

negatif ( rasio NIM berkisar 0 % sampai 

dengan 1,49% ). 

5 Tidak Sehat Margin Bunga bersih sangat rendah atau 

negatif (rasio NIM dibawah 0 %) 

 Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

4. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi  dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank 

yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOPO   =     Biaya operasional         x 100 %   
      Pendapatan Operasional       
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Tabel 3.7 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas  

        (BOPO) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat Tingkat efisiensi sangat baik (rasio BOPO 

berkisar antara 83 % sampai dengan 88 %) 

2 Sehat Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO 

Berkisar antara 89 % sampai dengan 93 %) 

3 Cukup Sehat Tingkat efisiensi cukup baik (rasio BOPO 

berkisar antara 94 % sampai dengan 96%) 

4 Kurang Sehat Tingkat efisiensi buruk (rasio BOPO 

berkisar antara 97 % sampai dengan 100 

%) 

5 Tidak Sehat Tingkat efesiensi sangat buruk (rasio diatas 

100%) 

 Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

e. Liquidity (Liquiditas), yaitu untuk menggambarkan kemampuan bank 

dalam menyeimbangkan antara likuiditasnya dengan rentabilitasnya.  

                  

 

 Tabel 3.8 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Likuiditas  

                   (LDR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat 50% < Rasio < 75% 

2 Sehat 75% < Rasio < 85% 

3 Cukup Sehat Sehat 85% < Rasio 100% atau Rasio < 

50% 

4 Kurang Sehat 100% < Rasio < 120% 

5 Tidak Sehat Tidak Sehat Rasio >120% 

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

1. Sensitivity to Market Risk 

 Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi 

 penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Kemampuan bank mengcover potensi kerugian sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai tukar. 

b. Kecukupan Penerapan Sistem Manajemen resiko pasar 

LDR  =      Kredit yang diberikan   x 100%  

                     Dana pihak ketiga  
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2. RGEC 

  Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 

peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang konpherensif dan 

terstruktur. 

a. Profil Resiko (Risk Profile) 

 Penetapan peringkat faktor risiko berdasarkan analisis secara   

konprehensif dan terstruktur atau hasil penetapan tingkat resiko dari 

masing-masing resiko: Resiko kredit, resiko pasar,resiko likuiditas,resiko 

opersional,resiko hukum,resiko stratejik,resiko kepatuhan, risiko reputasi.     

 Penelitian ini menilai tentang risk profile hanya mencakup risiko 

pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas, alasannya yaitu karena risiko 

kredit sebagaipenyokong kestabilan keuangan bank yang bergantung dari 

kinerja pihak lawan. Artinya, risiko mengenai penyediaan dana dan 

penyaluran dana sepenuhnya adalah kewajiban dari sebuah bank (Yessi 

dkk., 2015). 

1. Credit Risk 

 credit risk adalah resiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur 

untuk membayar kembali, atau kemungkinan kerugian yang timbul akibat 

kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiaban   terhadap bank. Bank 

indonesia mengklasifikasikan kredit non produktif kedalam 3 kategori 

yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Resiko kredit 

ditunjukkan dengan besaran Non Performing Loan (NPL) merupakan 

persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar , 

diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank. 
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Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan bank mengalami kerugian 

sangat rndah yang secara otomatis laba semakin meningkat (negatif). 

Rumus untuk menghiting NPL adalah sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan Pada matriks penetapan peringkat komponen profil 

resiko (NPL) pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 

25 oktober 2011 diperoleh standar untuk rasio NPL sebagai berikut : 

 Tabel 3.9 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Profil   

         Resiko (NPL) 

Peringkat Keterangan Bobot ( %) 

1 Sangat Sehat <2. 

2 Sehat 2.- .3,5. 

3 Cukup Sehat 3,5.– .5. 

4 Kurang Sehat 5.–.8. 

5 Tidak Sehat >8. 

   Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011  

2. Liquidty Risk 

 Liquyditi resiko adalah resiko yang dihadapi oleh bank karena tidak 

dapat memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dengan harta likuid 

yang dimiikinya. Dalam penelitian ini resiko likuiditas diproksikan dengan 

rasio likuiditas deimana semakin tinggi rasio likuiditas maka kemungkinan 

bank mengalami kerugian semakin rendah secara otomatis laba akan 

semakn meningkat (positif). Resiko likuiditas dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

NPL = Kredit Bermasalah  X 100% 

      Total Kredit 

Liquidity Risk = Liquidity Asset – Short Term Borrwing X 100% 

                            Total Deposito 
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 Berdasarkan pada matriks penetapan peringkat komponen profil 

resiko (LR) Pada surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 

oktober 2011 diperoleh standar untuk rasio LR Sebagai berikut 

 Tabel 3.10 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Profil   

                     Resiko (LR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong Kualitas manajemen resiko likuiditas 

sangat memadai (Rasio < 20%) 

2 Satisfactory Kualitas manajemen resiko likuiditas 

memadai (15% < Rasio < 20 %) 

3 Fair Kualitas manajemen resiko likuiditas 

cukup memadai ( 5% < Rasio < 15% ) 

4 Marginal Kualitas manajemen resiko likuiditas 

kurang memadai (0% < Rasio < 5 %) 

5 Unatisfactory Kualitas manajemen resiko likuiditas 

Tidak memadai (Rasio < 0%) 

   Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

3. Market Risk 

 Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dalam rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi 

pasar, termasuk resiko perubahan harga. Resiko pasar meliputi resiko suku 

bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas dan resiko komoditas. Resiko suku 

bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking 

book. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal 

minimum dengan memperhitungkan resiko pasar. Adapun rumus Market 

Risk (MR) adalah sebagai berikut: 

 

 

 Rate Sensitive Asset           X 100% 

 Rate Sensitive liabilities 
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  Berdasarkan pada matriks penetapan peringkat komponen profil 

 resiko  (MR) Pada surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 

 25oktober 2011 diperoleh standar untuk rasio MR Sebagai berikut 

 Tabel 3.11 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Profil   

                     Resiko (MR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Strong (45% < Rasio) 

2 Satisfactory (40% < Rasio <  45%) 

3 Fair (35% < Rasio <  40%) 

4 Marginal (30% < Rasio <  35%) 

5 Unatisfactory (Rasio < 30%) 

   Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/ 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance merupakan tata kelola manajemen bank 

yang telah sesuai dengan aturan Bank Indonesia. Good Corporate Governance 

ini menggunakan lima prinsip dasar Good Corporate Governance yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penentuan tingkat kesehatan dari Good 

Corporate Governance ditentukan menggunakan Peringkat Komposit Good 

Corporate Governance.  

 Tabel.3.12 : Peringkat Komposit Penilaian Faktor Good Corporate  

                  Governance (GCG) 

Nilai Komposit Predikat Komposit 

Nilai.Komposit < 1,50 Sangat baik 

1,50 = Nilai.Komposit < 2,50 Baik 

2,50 = Nilai.Komposit < 3,50 Cukup Baik 

3,50 = Nilai.Komposit < 4,50 Kurang Baik 

4,50 = Nilai.Komposit < 5,00 Tidak Baik 

Sumber : Surat Edaran BI No.15/15/DPNP/2013 

c. Earnings (Rentabilitas) 

        Peningkatan peringkat penilaian faktor rentabilitas secara konsolidasi 

dilakukan berdasarkan analisa secara kompherensif dan terstuktur terhadap 
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parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan 

keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya yang 

mempengaruhi permodalan bank. Rasio keuangan penilaian rentabilitas ini 

meliputi: 

1. Return On Asset (ROA) 

 ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank 

menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total 

asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasrkan tingkat aset tertentu. Semakin besar ROA, Semakin 

besar pula tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank (positi). Besarnya 

nilai ROA dapat dihitung dengan rumus Sebagai berikut: 

 

  

  Berdasrkan pada matriks penetapan peringkat komponen 

 rentabilitas (ROA) pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 

 tanggal 25 Oktober 2011 diperoleh standar untuk rasio ROA sebagai 

 beruikut: 

 

 

 

 

ROA = Laba Sebelum Pajak  X 100% 

          Total Aset 
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Tabel 3.13 :Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas  

   (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA 

diata 2%) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio ROA 

berkisar antara 1,26% sampai dengan 2 

%) 

3 Cukup 

memadai 

Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA 

berkisar antara  0,51% sampai dengan 

1,25%) 

4 Kurang 

memadai 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalami kerugian (ROA mengarah 

negatif, rasio berkisar 0 % sampai 

dengan 0,5%) 

5 Tidak 

memadai 

Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROA negatif, rasio dibawah 0 %) 

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP  

 

2. Return On Equity (ROE) 

ROE adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara 

laba dengan modal (modal inti) bank. Rasio ini diggunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan 

modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, semakin tinggi laba bank tersebut 

(positif). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

      Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen 

rentabilitas (ROE) pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 

tanggal 25 Oktober 2011 diperoleh standar untuk rasio ROE sebagai 

berikut: 

 

ROE =  Laba Setelah Pajak         X 100 % 

 Rata-Rata Modal Inti 
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Tabel 3.14 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas  

          (ROE) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Perolehan laba sangat tinggi (rasio di atas 

20 %) 

2 Memadai Perolehan laba tinggi (rasio ROE berkisar 

antara 12,51 % sampai dengan 20 %) 

3 Cukup memadai Perolehan laba cukup tinggi ( Rasio ROE 

berkisar antara 5,01 % sampai dengan 

12,5 %) 

4 Kurang 

memadai 

Perolehan laba rendah atau cenderung 

mengalam kerugian (ROE mengarah 

negatif, rasio berkisar antar 0% sampai 

dengan 5%). 

5 Tidak memadai Bank mengalami kerugian yang besar 

(ROE negatif, rasio dibawah 0 %) 

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP  

 

3. Net Interest Margin (NIM) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan kinerja manajemen 

bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank 

sangat bergntung dari selisih antara suku  bunga dari kredit yang disalurkan 

dengan suku bunga simpanan yang diterima (pendapatan bunga bersih), NIM 

Merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata 

aktiva produktif. 

Semakin tinggi rasio inii, menunjukkan kemungkinan laba bank akan 

meningkat (positif). Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen 

rentabilitas pada Surat Edarabn Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 diperoleh standar untuk rasio NIM  sebagai berikut : 

NIM  =  Pendapatan Bunga – Beban Bunga   X 100% 

       Aktiva Produktif 
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Tabel 3.15 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas     

         (NIM) 

            

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Margin bunga sangat tinggi (rasio diatas 5 

% ). 

2 Memadai Margin bunga bersih tinggi (rasio NIM 

berkisar antara 2,01 % sampai dengan 5 % 

). 

3 Cukup 

memadai 

Margin bunga bersih cukup tinggi (rasio 

nim berkisar antara 1,5% sampai dengan 2 

% ). 

4 Kurang 

memadai 

Margin bunga bersih rendah mengarah 

negatif ( rasio NIM berkisar 0 % sampai 

dengan 1,49% ). 

5 Tidak 

memadai 

Margin Bunga bersih sangat rendah atau 

negatif (rasio NIM dibawah 0 %) 

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 

 

4. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah rasio efisiensi  yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam melakukan mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara Biya Operasional dengan Pendapatan Operasional. 

Semakin Kecil rasio ini berarti semakin efesiensi biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan laba bank akan 

semakin meningkat (negatif). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

BOPO  =      Biaya operasional         x 100 % 

    Pendapatan operasional 
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Tabel 3.16 : Matriks Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas      

        (BOPO) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Tingkat efisiensi sangat baik (rasio 

BOPO berkisar antara 83 % sampai 

dengan 88 %) 

2 Memadai Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO 

Berkisar antara 89 % sampai dengan 93 

%) 

3 Cukup 

memadai 

Tingkat efisiensi cukup baik (rasio 

BOPO berkisar antara 94 % sampai 

dengan 96%) 

4 Kurang 

memadai 

Tingkat efisiensi buruk (rasio BOPO 

berkisar antara 97 % sampai dengan 100 

%) 

5 Tidak 

memadai 

Tingkat efesiensi sangat buruk (rasio 

diatas 100%) 

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 

 

 

4. Capital (Permodalan) 

  Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank secara onsolidasi 

dilakuakan berdasrkan analisis secara kompherensif dan terstuktur terhadap 

parameter/indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan 

keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan liannya. Rasio 

untuk  menilai permodalan ini adalah CAPITAL Adequcy Ratio (CAR). Car 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung undur reisiko(kredit,penyertaan, surat berharg, tagihan pada 

bank lain). Yang ikut dibiayai dari dari modal sendiri disamping memperoleh 

dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. 

  Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank guna menutup kemungkinan kegagalan 

dalam pemberian kredit. Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 
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Berdasrkan pada matriks kriteria penetapan peringkat Komponen 

permodalan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 

25 Oktober 2011 di peroleh standar untuk rasio CAR Sebagai berikut : 

Tabel 3.17 : Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor              

          Permodalan 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat 

Memadai 

Rasio KPPM lebih tinggi sangat signifikan 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan (KPMM > 15%) 

2 Memadai Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan 

dibandingkan dengan rasio KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan (9% < KPMM < 

15 % ). 

3 Cukup 

memadai 

Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan 

dibandingkan dengan rasi KPMM yang 

ditetapkan dalam ketentuan ( 8 % < KPMM 

<  9 % ). 

4 Kurang 

memadai 

Rasio KPMM dibawah ketentuan yang 

berlaku (KPMM < 8 % ). 

5 Tidak 

memadai 

Rasio KPMM dibawah ketentuan yang 

berlaku dan bank cenderung menjadi tidak 

solvable (KPMM < 8 %). 

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011  

 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan 

dalam metode ini berdasrkan analisis secara kompherensif dan terstuktur 

terhadap peringkat setiap faktor: profil resiko, GCG, rentabilitas, dan 

permodalan, dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-

masing faktor.  

 Setelah dilakukan pembobotan peringkat komposit untuk masing–

masing komponen yang telah memperoleh nilai berdasarkan 

CAR =   Modal        X 100%  

 Aktiva Tertimbang Menurut ATMR 
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peringkatnya. Nilai inilah yang akan dijadikan tolak  ukur untuk 

menentukan nilai aktual yang dijadikan patokan dalam penentua nilai atau 

peringkat tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.  Berikut merupakan 

matriks peringkat komposit: 

Tabel.3.18 : Matriks Peringkat Komposit Penilaian Tingkat   

            Kesehatan Bank 

Peringkat Penjalasan 

PK 1 Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat 

sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya 

PK 2 Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat 

sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisis bisnis dan faktor 

eksternal lainnya. 

 

PK 3 Mencerminkan Kondisi Bank yang secara umum cukup 

sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

 

PK 4 Mencerminkan Kondisi Bank yang secara umum kurang 

sehat sehingga dinilai kurangmampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

 

PK 5 Mencerminkan Kondisi Bank yang secara umum tidak 

sehat sehingga dinilai tidak t mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

 

 Sumber : Noor Muutia.blogspot.com 

  

 

 

 

 


