
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia, banyak 

masalah dan penderitaan yang dialami bangsa ini. Yang termasuk menonjol 

adalah dalam aspek ekonomi, yakni terpuruknya kegiatan ekonomi karena 

semakin banyak perusahaan yang bangkrut, perbankan yang dilikuidasi dan 

meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur. Penyebab dari krisis ini, 

bukanlah karena fundamental ekonomi yang lemah saja, tetapi karena utang 

swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang cukup besar. Krisis yang 

berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, 

akibat adanya spekulasi dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam 

jumlah yang besar dan secara bersamaan sehingga permintaan akan dollar 

meningkat, ditambah lagi dengan banyak terjadinya bencana alam yang 

mengakibatkan nilai tukar rupiah yang semakin lemah. Kebangkrutan suatu 

perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan. Laporan Keuangan 

yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi 

mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang 

tepat, data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomis. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan 

analisis dalam bentuk rasio-rasio keuangan. 

Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis 

kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai 

prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis 

keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh seorang 

business enterprice. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan 

memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya 

piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan 

pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan pemegang saham dapat dicapai. Dengan menganalisis prestasi 



keuangan, seorang analis keuangan akan dapat menilai apakah manajer keuangan 

dapat merencanakan dan mengimplementasikan kedalam setiap tindakan secara 

konsisten dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 

Penggunaan analisis rasio keuangan ini sangat bervariasi dan tergantung oleh 

pihak yang memerlukan. 

Struktur kekayaan suatu perusahaan erat kaitannya dengan struktur 

modalnya. Dengan menghubungkan elemen-elemen aktiva di satu pihak dengan 

elemen-elemen pasiva di pihak lain, kita akan memperoleh banyak gambaran 

tentang keadaan finansial suatu perusahaan. Elemen-elemen yang dihubungkan 

akan tergantung pada aspek finansial yang ingin diketahui. Dengan 

membandingkan elemen-elemn tersebut, akan diketahui keadaan atau tingkat 

likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. 

Penulis akan meneliti tentang analisis rasio finansial ini pada 

sector/lembaga perbankan, dimana suatu analisis rasio finansial akan 

menggambarkan kondisi kesehatan bank dan juga kinerjanya. Pada sector 

perbankan, analisis rasio finansial seperti likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas 

adalah bagian dari analisis CAMELS.  

Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima 

aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). 

Aspek capital meliputi CAR, aspek aset meliputi NPL, aspek earning meliputi 

NIM, dan BO/PO, sedangkan aspek likuidity meliputi LDR dan GWM. Empat 

dari lima aspek tersebut masing-masing capital, assets, management, earning, 

liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan 

perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara individu maupun secara 

construct untuk menilai kinerja dan pengujian  

Kinerja keuangan perbankan tahun 2000 boleh jadi merupakan kinerja 

terbaik setelah krisis perbankan, dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan perbankan. Banyak perusahaan perbankan yang semula terpuruk 

dalam tahun 2000 telah menunjukkan perbaikan, yang ditandai dengan perbaikan 

pada non performing loans (NPL), capital adequeacy ratio (CAR), dan net interest 

margin (NIM).  



Bank-bank dituntut untuk meningkatkan kemajuannya secepat mungkin 

agar tidak tertinggal dari bank lain. Penurunan kinerja bank secara terus-menerus 

dapat menyebabkan terjadinya Financial Distress yaitu keadaan yang sulit, 

bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan yang apabila tidak segera 

diselesaikan akan berdampak besar pada bank-bank tersebut dengan kehilangan 

kepercayaan dari nasabah. Laporan keuangan merupakan hal yang paling 

mendasar untuk meyakinkan masyarakat tentang kinerja keuangan suatu bank dan 

kondisi keuangan saat ini. Dengan laporan keuangan, masyarakat terutama 

pemegang saham dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja keuangan serta 

perubahan posisi keuangan suatu bank yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan makalah 

dengan judul “Alat-alat analisis dalam perencanaan dan pengendalian 

keuangan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas) (Penerapan pada Sektor 

Perbankan)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan: 

1. Bagaimana penilaian kesehatan bank menurut metode CAMELS. 

2. Bagimana suatu analisis rasio keuangan bank disebut sebagai bagian dari 

CAMELS analysis. 

3. Bagaimana contoh kasus pada bank tentang analisis rasio likuiditas, 

solvabilitas dan rentabilitas (Pada Bank Muamalat Periode 2004-2006). 

 

1.3 Tujauan Makalah 

Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Penilaian kesehatan bank menurut metode CAMELS, 

2. Analisis rasio keuangan bank sebagai bagian dari CAMELS analysis. 

3. Contoh kasus pada bank tentang analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan 

rentabilitas (Pada Bank Muamalat Periode 2004-2006). 

 

 



BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

2.1 Pentingnya Rasio Keuangan 

 Hasil akhir dari proses pencatatan keuangan adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan cerminan dari prestasi manajemen pada suatu 

periode tertentu.Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, kita bisa 

melihat bagaimana prestasi manajemen dalam periode tersebut.Namun, bila hanya 

melihat laporan keuangan, belum bisa mencerminkan prestasi yang sebenarnya. 

 Menurut Sutrisno (2005: 227), informasi dan gambaran perkembangan 

keuangan perusahaan bisa diperoleh dengan mengadakan interpretasi dari laporan 

keuangan, yaitu dengan menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan 

keuangan seperti elemen-elemen dari berbagai aktiva satu dengan lainnya, 

elemen-elemen pasiva yang satu dengan lainnya, elemen aktiva dengan pasiva, 

elemn neraca dengan laporan laba/rugi, akan bisa diperoleh banyak gambaran 

mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. 

 Beberapa pihak yang membutuhakan laporan keuangan antara lain 

manajemen, berkepentingan terhadap laporan keuangan karena laporan keuangan 

merupakan cerminan kinerja manajemen selama satu periode. Pemilik, 

berkepentingan terhadap keamanan modal yang akan dikelola manajemendan 

digunakan untuk digunakan apakah perlu ada pembagian dividen atau tidak. 

Kreditur, berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mengevaluasi kredit 

yang diberikan, dan pemerintah berkepentingan terhadap pembayaran pajak. 

 Menurut Bambang Riyantio (2001: 329), penganalisa finansial dalam 

mengadakan analisa rasio finansial pada dasarnya dapat melakukannya dengan 2 

cara pembandingan: 

1. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu-

waktu yang lalu (ratio historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan 

untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.  

2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan denga rasio-rasio semacam 

dari perusahaan lain yang sejenis atau industry untuk waktu yang sama. 

 



2.2 Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas 

Bagi pengelola perusahaan, untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan 

yang dikelolanya berjalan dengan baik dapat ditinjau dari 3 aspek. Menurut 

Sutrisno (2005: 15), ke tiga aspek tersebut adalah: 

2.2.1 Likuiditas 

Menurut Sutrisno (2005: 15), Likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas 

berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditur jangka pendek kepada 

perusahaan, artinya semakin tinggi likuiditas semakin percaya para kreditur 

jangka pendek. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva 

lancar atau aktiva yang mudah dijadikan uang tunai, seperti kas, surat berharga, 

piutang, dan persediaan.  

Menurut Bambang Riyanto (1999:25) tentang masalah likuiditas 

menyatakan bahwa: “Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera dipenuhi, jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari 

perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan 

membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi, atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

mempunyai kemampuan membayar (Zahoungskraft).” 

 Beberapa ukuran rasio likuiditas menurut Sutrisno (2005: 231): 

a. Current Ratio 

Curent ratio merupakan rasio yang membandingkan aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan dengan jangka pendek.Aktiva lancar meliputi kas, piutang 

dagang, efek, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka 

pendek meliputi hutang dgang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan 

hutang lainnya yang segera harus dibayar. Secara formulasi sebagi berikut: 

         Aktiva Lancar 

Current Ratio =   ───────────── x 100% 

       Hutang Lancar 

 

 



b. Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

Quick Ratiomerupakan rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi persediaan 

dengan hutang lancar.Rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling 

cepat yang bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar. Formulasi untuk 

menghitung Quick Ratioadalah sebagi berikut: 

       Aktiva Lancar-persediaan 

Quick Ratio=   ───────────── x 100% 

    Hutang Lancar 

 

c. Cash Ratio 

Merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa 

segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera 

menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga. Formulasinya: 

     Kas + Efek 

Quick Ratio=   ───────────── x 100% 

    Hutang Lancar 

 

2.2.2 Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.Biasanya permasalahan yang muncul 

apabila perusahaan dilikuidasi (ditutup) menyangkut apakah kekayaan yang 

dimiliki perusahaan mampu menutup semua hutang-hutangnya.Apabila semua 

kekayaan perusahaan mampu menutup semua hutang-hutangnya, berarti 

perusahaan dalam kondisi solvable, sebaliknya apabila pada saat dilikuidasi 

kekayaan perusahaan tidak bisa menutup semua hutangnya berarti perusahaan 

dalam kondisi insolvable. Untuk menutup semua hutangnya, maka perusahaan 

menjamin dengan semua kekayaannya (aktiva), dengan demikian solvabilitas 

perusahaan dapat dihitung dengan cara membagi total aktiva dengan total 

hutangnya.  

         Total Aktiva 

Solvabilitas =   ───────────── x 100% 

        Total Hutang  

 

 



 Dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, 

perusahaanmemiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. 

Pemilihan beberapapilihan sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan sumber 

dana ini tergantung daritujuan, syarat-syarat, keuntungan dan kemampuan 

perusahaan tentunya. Sumber-sumberdana secara garis besar dapat diperoleh dari 

modal sendiri dan pinjaman (bank ataulembaga keuangan lainnya). Perusahaan 

dapat memilih dana dari salah satu sumbertersebut atau kombinasi dari 

keduanya.Setiap sumber dana memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Misalnya penggunaan modal sendiri mimiliki kelebihan, yaitu mudah 

diperoleh, dan bebanpengambilan yang relatif lama. Disamping itu dengan 

menggunakan modal sendiri tidakada beban untuk membayar angsuran termasuk 

bunga dan biaya lainnya. Sebaliknyakekurangan modal sendiri sebagai sumber 

dana adalah jumlahnya yang relatif terbatas,terutama pada saat menjatuhkan dana 

yang relatif besar.Rasio solvabilitas (leverage) merupakan rasio yang digunkan 

untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya 

berapa besar beban utang yangditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. 

 Dalam arti luas dikatakan bahwarasio ini digunkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untukmembayar seluruhkewajibannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaandibubarkan 

(dilikuidasi).Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula resiko 

kerugian yangdihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang 

besar.Sebaliknya apabilaperusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu 

mempunyai resiko kerugianyang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan 

rendahnya tingkat hasil pengembalian(return) pada saat perekonomian 

tinggi.Pengukuran rasio solvabilitas, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : 

1. mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan 

untukpermodalan 

2. melalui pendekatan rasio rasio laba rugi. 

Manfaat rasio solvabilitas (leverage) : 

1. untuk menganalisi kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya. 



2. untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajibanyang 

bersifat tetap. 

3. untuk menganalisis keseimbangan antara lain aktiva khususnya aktiva 

khususnya aktiva tetap dengan modal. 

4. untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva 

6. untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri. 

Initinya dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa 

halberkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta 

mengetahui rasiokemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 

Jenis-jenis Rasio Solvabilitas 

Adapun jenis rasio solvabilitas yang sering digunkan perusahaan : 

1. Debt To Asset Ratio(debt ratio) 

Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 

seberapa besar aktivaperusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruhterhadap pengelolaan aktiva. 

2. Debt To Equity Ratio 

Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk 

utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

jumlah danayang disediakan pinjaman (kreditor) dengan pemilik perusahaan. 

Dengan kata lainrasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikanuntuk jaminan utang. 

3. Long Term Debt To Equity Ratio 

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri.Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiriyang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara 

membandingkan antarautang jangka panjang dengan cara membandingkan 



antara utang jangka panjangdengan modal sendiri yang disediakan oleh 

perusahaan. 

4. Times Interest Earned 

Rasio ini merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga.Rasio 

iniuntuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga diartikan sebagai 

alatukur untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya 

bunga,sama seperti coverage ratio. 

5. Fixed Charge Coverage 

Merupakan rasio yang menyerupai Times Interest Ratio.Hanya saja 

perbedaannya adalah rasio inidilakukan apabila perusahaan memperoleh utang 

jangka panjang atau menyewaaktiva berdasarkan kontrak sewa (lease 

contract).Biaya tetap merupakan biayabunga ditambah kewajiban sewa 

tahunan atau jangka panjang. 

 

2.2.3 Rentabilitas 

Salah satu ukuran uatam keberhasilan manajemen dalam mengelola 

perusahaan adalah rentabilitas.Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya.Semua 

modal yang bekerja di dalam perusahaan adalah modal sendiri dan modal asing. 

 Menurut Sutrisno (2005: 18), rentabilitas terbagi ke dalam dua jenis: 

a. Rentabilitas ekonomi 

Rentabilitas ekonomis merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua modal. 

Menurut Bambang Riyanto (2001: 36), rentabilitas ekonomi adalah 

perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

persentase. Oleh karena itu pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka 

rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan 

dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk mengahsilkan laba. 

Secara formulasi: 

 

 



                                  EBIT 

Rentabilitas ekonomi=   ───────────── x 100% 

              Modal Sendiri + Modal Asing 

 

Tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi ditentuka oleh 2 faktor: 

1. Net Profit Margin 

                  Net Operating Income 

Net Profit Margin =   ─────────────     x 100% 

                 Net Sales 

 

2. Turn Over of Operating Asset 

Net Sales 

Turn Over of Operating Asset =   ─────────────     x 100% 

                     Operating Asset 

 

b. Rentabilitas Modal Sendiri 

Menurut Bambang Riyanto (2001: 44),Rentabilitas Modal Sendiri atau 

sering dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba 

yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal 

sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dengan kata lain 

rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal 

sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 

             EAT 

Rentabilitas Modal Sendiri =   ───────────── x 100% 

    Modal Sendiri 

 

Rentabilitas sering juga disebut Profitabilitas, menurut Agus Sartono 

(2001: 122) profitabilitas adalah kemampuanperusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan dengan penjualan, total aktivamaupun modal sendiri. Rasio 

profitabilitas ini akan memberikan gambarantentang tingkat efektifitas 

pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitasberarti semakin baik, karena 

kemakmuran pemilik perusahaan meningkatdengan semakin tingginya 

profitabilitas. Ada bermacam cara untuk mengukurprofitabilitas, yaitu: 

 Profit Margin 

Profit margin adalah margin keuntungan yang ditentukan atas harga 

penjualan.Margin keuntungan menunjukkan besar kecilnya laba dibandingkan 

denganharga penjualan.Profir margin menunjukkan laba per rupiah penjualan. 



 Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

totalaktiva yang tertanam dalam perusahaan. ROA digunakan untuk 

mengukurkemampuan perusahaan menghasilkan laba. 

 Return on Equity (ROE) 

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

ataspenggunaan modal sendiri. 

 Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas Ekonomi merupakan perbandingan antara laba dengan 

totalkekayaan yang dimilikinya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

ANALISIS KOMPARATIF 

 

3.1 Penilaian Kesehatan Bank Menurut Metode CAMELS 

Untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dapat dilihat dari 

berbagai aspek. Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut 

dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga 

Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina bank-bank dapat memberikan 

arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan 

dihentikan operasinya. 

Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank 

Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang RI No 7 tahun 1992 

tentang perbankan pasal 29, yang isinya adalah: 

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 lain yang berhubungan dengan 

usaha bank. 

3. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksudkan dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan 

prinsip-prinsip kehati-hatian. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan tersebut, Bank 

Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 

yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini 

merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan 

Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991. 

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatas kemudian dikenal 

dengan metode CAMEL. Karena telah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan 

bank berdasarkan metode CAMEL selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan 

tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut 

selanjutnya dikenal dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank 

meliputi: permodalan, kualitas asset, manajemen, profitabilitas dan likuiditas. 



 

3.2 Analisis Rasio Keuangan Bank Sebagai Bagian dari CAMELS 

Analysis 

Untuk membuat keputusan rasional yang sesuai dengan tujuan bank, 

manajerial bank haruslah mempunyai alat-alat analisa tertentu. Analisa keuangan 

dilakukan baik oleh pihak luar bank, seperti kreditur, investor, nasabah, dan Bank 

Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan, maupun pihak bank sendiri. 

Jenis analisa bervariasi tergantung pada kepentingan pihak-pihak yang melakukan 

analisa. Seorang yang memberikan kredit (pinjaman) jangka pendek dan nasabah 

tabungan, akan tertarik pada likuiditas bank. Yaitu kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek). 

Sedangkan para pemegang saham dan nasabah deposito, mungkin akan tertarik 

pada rasio rentabilitas bank, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam memperoleh laba. Para pemegang surat berharga bank, seperti pemegang 

obligasi, dan para pemberi kredit jangka panjang, mungkin akan tertarik pada 

struktur modal perusahaan, sumbersumber dana dan penggunaan dan, 

profitabilitas selama beberapa periode dan proyeksi profitabilitas di masa datang, 

serta rasio solvabilitas bank, yaitu kemampuan bank dalam membayar hutang-

hutang jangka panjang atau kemampuan bank dalam melunasi semmua hutangnya 

apabila dilikuidasi. Bagi Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas 

perbankan di Indonesia, mungkin akan tertarik pada rasio kecukupan modal bank, 

rasio kualitas aktiva produktif, rasio-rasio rentabilitas bank, dan rasio-rasio 

likuiditas bank. Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematic relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain dalam laporan keuangan, dan dengan menggunakan alat analisa 

berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada 

penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

peusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar. (Munawir, 1990 : 64) 

Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat 

menentukan tingkat kinerja suatu bank dan kesehatannya dengan menggunakan 

perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas suatu bank. Perhitungan 



rasio untuk menilai posisi kinerja suatu bank, akan memberikan gambaran yang 

jelas tentang baik atau tidaknya operasional suatu bank, yang dilihat dari posisi 

keuangannya dalam neraca dan laba-rugi. Macam-macam rasio keuangan untuk 

mengukur kinerja bank Pengukuran rasio keuangan dapat juga digunakan untuk 

mengetahui kinerja suatu bank. Pengukuran kinerja bank digunakan untuk 

mengetahui tentang baik-buruknya operasional bank serta seberapa sehatkah bank 

bersangkutan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi perbankan. Umumnya 

berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank dikelompokkan ke 

dalam tiga (3) tipe dasar: 

1. Rasio Likuiditas, yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. 

Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu 

bank antara lain sebagai berikut: 

a. Cash Ratio, yaitu Likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh Bank 

dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Semakin tinggi 

rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan, namun dalam prakteknya akan dapat mempengaruhi 

profitabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah alat liquid 

yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera dibayar. 

      Alat Liquid 

Cash Ratio =  ------------------------------------------    X 100% 

Pinjaman yang harus segera dibayar 

 

Alat liquid dalam rasio diatas, terdiri dari: 

1. Kas 

2. Giro pada Bank Indonesia 

b. Reserve Requirement (RR), yaitu likuiditas wajib minimum yang wajib 

dipelihara dalam bentuk Giro pada BI. Reserve requirement merupakan 

ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana 

pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib 

minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada Bank 

Indonesia. Menurut surat edaran BI tahun 1997, besarnya RR minimal 5%. 

 

 



Jumlah alat liquid 

RR   =   ------------------------------------------ X 100% 

Jumlah dana simpanan pihak ketiga 

 

Komponen dana pihak ketiga pada rasio diatas adalah: Giro, Deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek 

lainnya. 

c. Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang 

diberikan Bank dengan dana yang diterima oleh Bank. LDR menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian 

kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk 

segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali 

uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemapuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. 

Rasio LDR ini merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu 

bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari 

LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 

85%-100%. 

        Total Loans 

Loan to Deposit Ratio =   ───────────── x 100% 

                   Total Deposit + Equity 

 

d. Loan to Asset Ratio (LAR), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk 

memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang 

dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil 

karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi 

semakin besar. 

Rumus untuk rasio ini adalah sebagai berikut: 

 



Jumlah pembiayaan yang diberikan 

LAR   =   ------------------------------------------------  X 100% 

Jumlah Asset 

 

2. Rasio Rentabilitas, yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat 

efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh Bank yang bersangkutan. 

Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas 

ini biasanya dicari hubungan timbale balik antar pos yang terdapat pada 

laporan laba-rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh 

berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efesiensi dan 

profitabilitas bank yang bersangkutan. Rasio-rasio rentabilitas terdiri atas: 

a. Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dalam penggunaan asset. Dalam rangka mengukur 

tingkat kesehatan bank ada perbedaan sedikit antara ROA berdasarkan 

teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. 

Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, 

sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba 

sebelum pajak. 

               EBIT 

Return On Asset =       ───────     x 100% 

    Total Aktiva 

 

b. Return On Equity (ROE), yaitu perbandingan diantara laba bersih bank 

dengan modal sendiri. ROE ini merupakan indikator yang amat penting 

bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan 

pembagian deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba 

bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan 

menyebabkan kenaikan harga saham. Perlu diperhatikan, bahwa dalam 

penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan 

penilaian besarnya ROA dan tidak memasukkan unsure ROE. Hal ini 



dikarenakan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan 

lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan 

asset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

Laba bersih 

ROE   =   ----------------------  x 100% 

                   Modal sendiri 

 

c. Rasio Beban Operasional (BOPO), yaitu perbandingan antara beban 

operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Untuk bank syariah, pendapatan operasional bank terdiri atas pendapatan 

bagi hasil, keuntungan atas kontrak jual-beli, fee, biaya administrasi, dll. 

                    Total Biaya Operasional 

BOPO =  ------------------------------------- x 100% 

                 Total Pendapatan Operasional 

 

d. Net Profit Margin (NPM), adalah rasio yang menggambarkan tingkat 

keuntungan bank, dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasionalnya. Sebagaimana halnya dengan perhitungan rasio 

sebelumnya, rasio NPM pun mengacu kepada pendapatan operasional 

bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam 

prakteknya memiliki berbagai resiko seperti resiko kredit (kredit 

bermasalah dan kredit macet), serta Kurs Valas (jika kredit diberikan 

dalam bentuk valas). 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

           Laba bersih 

NPM   =  ----------------------------  X 100% 

              Pendapatan Operasional 

 

3. Analisa Solvabilitas. Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditasi Bank. 

Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai hutang (jangka pendek 

dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri 



dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang 

dimiliki bank. Rasio Solvabilitas ini terdiri atas: 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR), adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal 

sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di 

luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dll. Dengan kata 

lain CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

resiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indicator 

terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko. 

Berdasarkan Deregulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang 

dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR 

paling sedikit sebesar 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank for International Settlements (BIS). 

Perhitungan rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

          Modal Bank 

CAR =  ----------------------------------------------------  X 100% 

            Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) 

 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Modal Bank terdiri dari modal 

inti, yaitu: modal disetor, agio saham, cadangan umum, dan laba di tahan. 

Ditambah dengan Modal pelengkap yang terdiri antara lain: cadangan 

revaluasi aktiva tetap. Sedangkan ATMR terdiri atas ATMR neraca 

ditambah ATMR rekening administrative (jika ada). 

b. Debt to Equity Ratio (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh 

hutanghutangnnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan 

dana yang berasal dari dana bank sendiri. Dengan kata lain, rasio ini 

mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal 

bank sendiri dibandingkan dengan besarnya hutang. Dalam bisnis 

perbankan, sebagian besar dana yang ada pada suatu bank berasal dari 

simpanan masyarakat, baik berupa simpanan giro, tabungan ataupun 



deposito. Dengan demikian, hanya sebagian kecil saja dana yang berasal 

dari modal sendiri. Selain memperoleh hutang (kewajiban) dari deposan 

(penyimpanan dana), pada umumnya bank juga bisa meperoleh pinjaman 

dari lembaga-lembaga perbankan, baik dalam maupun luar negeri, serta 

pinjaman dari Bank Indonesia (KLBI, BLBI, dan fasilitas lainnya). 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Jumlah utang 

DER   =   -------------------------  X 100% 

                         Jumlah modal sendiri 

 

 

3.3 Contoh Kasus pada Bank Tentang Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas 

dan Rentabilitas (Pada Bank Muamalat Periode 2004-2006) 

Berdasarkan hasil pengolahan pada laporan keuangan neraca maupun 

laba/rugi PT Bank Muamalat Indonesia, dapat dianalisis rasio keuangannya 

sebagai berikut: 

 Analisa Rasio Liquiditas 

1. Cash Ratio 

Dengan membagi jumlah alat liquid yang terdiri atas Kas dan Giro pada 

Bank Indonesia di tahun 2004, 2005 dan 2006, maka dihasilkan: 

  337.024 

Cash Ratio2004   =   -------------- x 100%   =   156,56% 

                                            215.267 

 

376.564 

Cash Ratio2005   =   --------------      x 100% = 187,07% 

201.298 

 

515.448 

Cash Ratio2006  =   -------------- x 100% = 287,03% 

179.581 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil Cash Ratio tahun 2004, sebesar 

156,56%. Cash Ratio tahun 2005 sebesar 187,07% dan Cash Ratio tahun 

2006 sebesar 287,03%. Dapat dilihat Cash Ratio Bank Muamalat dari 

tahun 2004 sampai tahun 2006 mengalami kenaikan. Ini berari liquiditas 

bank mengalamikenaikan. Hal ini kemungkinan disebabkan bank kurang 

melakukan investasi atau memberikan pembiayaan/pinjaman kepada 



nasabah, sehingga semakin banyak dana yang menganggur. Besarnya dana 

yang menganggur ini, sebenarnya dapat merugikan bank sebab pendapatan 

bank sebagai akibat dari penggunan dana menjadi menurun. Akan tetapi, 

meskipun pendapatan bank menurun, bank tidak mengalami beban dana 

(cost of loanable fund) yang tinggi, sebab cost of loanable fund biasanya 

timbul sebagai beban bunga yang harus dibayarkan bank pada para 

nasabah penabung, akan tetapi Karena BMI tidak menanggung beban 

bunga tabungan nasabah, maka beban dana BMI juga kecil, walaupun 

manfaat bagi hasil yang biasa dibagikan kepada nasabah mengalami 

penurunan. 

2. Reserve Requirement (RR) 

Besarnya Reserve Requirement (RR) bank adalah sebagai berikut: 

         337.024 

RR 2004 = --------------  X 100% = 7,85% 

       4.294.775 

 

         376.564 

RR 2005 = --------------  X 100% = 16,48% 

       2.285.459 

 

        515.448 

RR 2006 =  -------------  X 100% = 17,21% 

        2.994.859 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rasio RR tahun 2004, 2005, dan 

2006, sebesar 7,85%, 16,48%, dan 17,21% yang berarti mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun, dapat dikatakan bahwa kinerja bank cukup 

baik. 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Dengan memasukkan jumlah pembiayaan yang diberikan bank untuk 

tahun 2004, 2005, dan 2006 kemudian membaginya dengan jumlah dana 

yang diterima bank yang terdiri dari: Total dana pihak ketiga,dan Modal 

Inti Bank, maka akan diperoleh besarnya LDR tahun 2004, 2005, dan 

2006. 

 Jumlah dana yang diterima bank tahun 2004 (dalam jutaan rupiah): 

Total dana pihak ketiga Rp4.294.755 



Modal Inti Rp 309.447 

Total dana yang diterima bank Rp4.604.202 

4.182.224 

LDR 2004 =  --------------  X 100% = 90,83% 

4.604.202 

 

 Jumlah dana yang diterima bank tahun 2005 (Dalam Jutaan Rupiah): 

Total dana pihak ketiga Rp2.285.459 

Modal Inti Rp 697.180 

Total dana yang diterima bank Rp2.982.639 

3.239.853 

LDR 2005 =  -------------  X 100% = 108,62% 

2.982.639 

 

 Jumlah dana yang diterima bank tahun 2006 (dalam jutaan rupiah): 

Total dana pihak ketiga Rp2.994.859 

Modal Inti Rp 723.924 

Total dana yang diterima bank Rp3.718.783 

2.686.498 

LDR 2006 =  -------------  X 100% = 72,24% 

3.718.783 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh LDR 2004 sebesar 90,83%, LDR 

2005 sebesar 108,62%, dan LDR 2006 sebesar 72,24%, yang berarti LDR 

mengalami peningkatan persentase dari tahun 2004 ke tahun 2005, 

kemudian turun kembali di tahun 2006. Meningkatnya persentase LDR ini 

memberikan indikasi makin rendahnya kemampuan likuiditas Bank 

Muamalat. Namun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang 

menetapkan titik rawan LDR sama dengan 110% atau lebih, maka LDR 

bank masih berada dalam tahap yang aman/berkinerja baik. Namun 

apabila digunakan standar para praktisi perbankan yang menetapkan titik 

aman LDR tidak lebih dari 80% dengan batas toleransi antara 81%-100%, 

maka LDR Bank Muamalat tampaknya masuk ke dalam tahap yang 

aman/berkinerja baik, dan cenderung kritits di tahun 2006. 

 

 



4. Loan to Asset Ratio (LAR) 

Berdasarkan data, LAR yang dimiliki Bank untuk tahun 2004, 2005, dan 

2006, dapat dihitung sebagai berikut: 

4.182.224 

LAR 2004 =  --------------  X 100% = 80,28% 

5.209.804 

 

3.239.853 

LAR 2005 = ---------------- X 100% = 43,62% 

7.427.047 

 

2.686.498 

LAR 2006 =   -------------  X 100% = 32,09% 

8.370.595 

 

Dari perhitungan LAR diatas, dapat dilihat bahwa LAR mengalami 

penurunan dari tahun 2004 ke tahun 2006, penurunan LAR ini 

menandakan tingkat liquiditas bank semakin besar. 

 

 Analisis Rasio Rentabilitas 

1. Return On Asset (ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan Asset yang tersedia. Bertdasarkan data, 

dipeoleh perhitungan ROA tahun 2004, 2005, dan 2006, sebagai berikut: 

  48.355 

ROA 2004 =  -------------  x 100% = 0,93% 

         5.209.804 

 

138.126 

ROA 2005 =  -------------  x 100% = 1,86% 

                    7.427.047 

 

161.152 

ROA2006 = --------------  x 100% = 1,93% 

         8.370.595 

 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa ROA bank mengalami 

peningkatan dari tahun 2004, sebesar 0,93%, menjadi 1,86% di tahun 

2005, dan meningkat lagi di tahun 2006 hingga mencapai 1,93%. 

Meskipun dalam gambaran umum kemampuan bank untuk menghasilkan 

laba dengan mengandalkan aktivanya masih terlalu kecil, akan tetapi 



kecenderungan naiknya ROA dari tahun ke tahun menandakan bahwa 

bank berusaha untuk memperbaiki kinerjanya, terutama dalam hal 

meningkatkan perolehan laba, dan mengurangi terjadinya dana-dana 

menganggur dari total aktiva yang dimiliki bank. 

2. Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham 

dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

laba bersih dengan mengandalkan Equity (modal sendiri), yang dikaitkan 

dengan pembagian deviden. Berdasarkan data pada tabel 3 tentang total 

laba bersih dan tentang ekuitas, maka besarnya ROE dapat dihitung 

sebagai berikut: 

48.355 

ROE 2004 =  ----------  X 100% = 14,26% 

           339.113 

 

138.126 

ROE 2005 =  ----------  X 100% = 18,09% 

          763.415 

 

161.152 

ROE 2006 =  ---------  X 100% = 20,49% 

         786.441 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ROE 2004, 2005, dan 2006 di atas, dapat 

dilihat bahwa bank mampu meningkatkan tingkat ROE nya setiap tahun. 

Hal ini mengindikasikan bahwa bank mampu meningkatkan tingkat laba 

bersihnya dengan mengandalkan Modal Sendiri (Ekuitas) yang dimiliki 

bank, yang berarti bahwa mampu memperbaiki kinerja keuangannya 

dalam hal perolehan laba dari tahun ke tahun. 

3. Rasio Beban Operasional (BOPO) 

Rasio beban operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Berdasarkan data 

dapat dihitung besarnya beban operasional bank dan pendapatan 

operasional bank untuk tahun 2004, 2005, dan 2006. 

 

 



  456.295 

BOPO 2004 = ------------ x 100% = 81,34% 

 560.960 

 

  645.193 

BOPO 2005 =  ----------- x  100% = 74,61% 

  864.781 

 

  915.900 

BOPO 2006 =  ----------- x 100% = 80,24% 

 1.141.480 

 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio BOPO tahun 2004, 2005, dan 2006, 

dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 besarnya rasio adalah 81,34%, 

kemudian di tahun 2005 besarnya rasio menurun hingga mencapai 

74,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa bank pada tahun 2005 melakukan 

inefisiensi dalam hal pengelolaan beban operasionalnya. Inefisiensi yang 

dimaksud adalah meningkat pesatnya beban operasional bank, tidak 

diimbang secara proporsional terhadap peningkatan pendapatan 

operasional bank, yang kemungkinan disebabkan menurunnnya 

pendapatan operasional lainnya pada bank, khususnya disebabkan 

kerugian investasi bank di valuta asing yang mengalami penurunan. Pada 

tahun 2006, tampaknya bank mampu memperbaiki kondisi rasio Beban 

Operasional, sehingga rasio BOPO mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 80,24%, meskipun kenaikannya tidak sesignifikan penurunannya 

di tahun 2005. 

4. Net Profit Margin (NPM) Ratio 

NPM adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang 

diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini dapat dihitung keoptimalan 

pendapatan operasional bank dalam membentuk laba bersih bank. 

Pendapatan operasional bank ini perlu dihitung keoptimalannnya, Karena 

dalam prakteknya pendapatan operasional banyak mengandung resiko, 

seperti resiko kredit/pembiayaan macet (bermasalah), kerugian valas, atau 

kegagalan investasi lainnya, yang harus ditanggung oleh pendapatan 



operasional bank. Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan operasional 

pada perhitungan rasio di atas, maka besarnya rasio NPM dapat dihitung. 

.   48.355 

NPM 2004 =  -----------  x 100% = 8,62% 

560.960 

138.126 

NPM 2005 =  ----------  x 100% = 15,97% 

864.781 

 

161.152 

NPM 2006 = ---------- -- x 100% = 14,12% 

1.141.480 

 

Dari hasil perhitungan di ketahui, NPM Bank tahun 2004 tercatat sebesar 

8,62%, hal ini berarti keoptimalan pendapatan operasional dalam 

membentuk laba bersih relative rendah, dan pembentuk laba bersih 

terbesar kemungkinan disumbangkan dari pendapatan non operasional 

bank. Tahun 2005, bank tampak mulai memperbaiki kinerjanya, sehingga 

rasio NPM meningkat menjadi 15,97%. Rasio NPM pada tahun 2005 telah 

mencapai 10%, bank mulai dapat mengoptimalkan pendapatan 

operasionalnya, yang berarti kinerja operasional bank sudah mulai 

membaik. Selanjutnya di tahun 2006, rasio NPM tercatat sebesar 14,12%, 

yang berarti bank masih mampu memperbaiki kinerja operasionalnya, 

walaupun mengalami penurunan dari tahun 2005, namun tidak signifikan, 

sehingga sumbangsih pendapatan operasional dalam membentuk laba 

bersih masih lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 

 

 Analisis Rasio Solvabilitas 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan salah satu rasio yang dianggap cukup penting dalam 

penentuan Kinerja dan Kesehatan Bank. CAR memperlihatkan 

kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modalnya. CAR 

merupakan indicator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang 

disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga menjadi indicator untuk 

melihat tingkat efisiensi dana modal bank yang digunakan untuk 



investasi. Apabila persentase CAR terlalu kecil (lebih rendah dari standar 

BI) maka bank tersebut termasuk ke dalam kategori bank tidak sehat, 

namun apabila persentase CAR terlalu besar berarti terlalu besar dana 

bank yang menganggur (idle fund). Menurut ketentuan Bank Indonesia, 

CAR minimum yang harus dimiliki oleh sebuah bank adalah sebesar 8%. 

Besarnya CAR untuk tahun 2004, 2005, dan 2006, dapat dihitung sebagai 

berikut: 

  309.447 

CAR 2004 = --------------   x 100% = 14,58% 

         2.122.649,5 

 

  697.180 

CAR 2005 =  -------------   x 100% = 47,58% 

1.465.360,1 

 

723.924 

CAR 2006 = --------------- x 100% = 40,90% 

        1.770.076,4 

 

Secara umum hasil perhitungan CAR di atas telah mampu memenuhi 

standar minimal yang ditetapkan BI sebesar 8%, sehingga rasio kecukupan 

modal Bank Muamalat telah memenuhi kriteria, dan masuk ke dalam 

jajaran Bank yang berkinerja baik dan sehat. Akan tetapi besarnya CAR di 

tahun 2005 yang mencapai 47,58%, menandakan bahwa terlalu banyak 

dana yang menganggur besarnya dana mennganggur ini apabila dimiliki 

oleh bank-bank konvensional dapat mendatangkan permasalahan 

tersendiri, karena bank konvensional harus menanggung biaya dana (cost 

of loanable fund) yang besar yang didominasi oleh biaya bunga kepada 

nasabah. Akan tetapi karena Bank Muamalat merupakan bank syariah 

yang tidak menggunakan instrumen bunga sebagai kompensasi dana 

nasabah, maka besarnya dana menganggur yang dimiliki oleh Bank 

Muamalat tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank, khususnya kinerja 

solvabilitas. Besarnya dana menganggur yang dimiliki oleh Bank 

Muamalat sebenarnya berdampak pada perolahan laba bersih yang 

dihasilkan oleh bank. Tahun 2006, besarnya CAR mengalami penurunan 

menjadi sebesar 40,90%. Turunnnya CAR yang masih dalam batas aman 



CAR minimum (8%), memperlihatkan dampak positif dari kinerja bank. 

Pada tahun 2006 ini, bank berhasil menekan besarnya dana-dana 

menganggur, sehingga rasio cadangan modalnya menurun. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Berdasrkan data tentang total hutang yang dimiliki oleh Bank Muamalat 

Indonesia, dan data pada tabel 3 tentang modal ekuitas, makabesarnya 

DER dapat dihitung sebagai berikut: 

2.999.029 

DER 2004 =  ------------ x 100% = 884,37% 

339.113 

 

2.598.071 

DER 2005 =  ------------ x 100% = 340,32% 

763.415 

 

3.312.989 

DER 2006 =  ------------- x 100% = 421,26% 

786.441 

 

Berdasarkan hasil perhitungan DER di atas, dapat kita ketahui bahwa Debt 

Equity Ratio (DER) mengalami penurunan dari tahun 2004 ke tahun 2005, 

kemudian naik di tahun 2006. tingginya rasio DER ini menandakan bahwa 

kemampuan bank untuk menutupi seluruh hutang-hutangnya dengan 

mengandalkan Ekuitas yang ia miliki sangat kecil. Dengan kata lain, bila 

mengandalkan Ekuitas bank sebagai alat pembayar hutang, maka hanya 

sebagian kecil saja hutang yang mampu di lunasi. Untuk itu, tampaknya 

bank harus berusaha untuk memperbesar cadangan Ekuitasnnya secara 

bijak (melakukan manajemen permodalan secara cermat), agar selain dapat 

memperbesar kemampuannya dalam membayar hutang, profitabilitas bank 

yang merupakan konsekuensi penggunaan ekuitas bank tidak akan 

terganggu secara signifikan. 

 

 

 

 

 



Ringkasan Hasil Perhitungan Analisis Rasio Liquiditas, Rentabilitas, dan 

Solvabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2004-2006  

Berdasarkan hasil penilaian diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan Bank 

Muamalat Indonesia untuk rasio Liquiditas cenderung baik, meskipun jika dilihat 

secara histories untuk rasio Loan to Deposit Ratio pada tahun 2006 menurun dan 

dibawah standar yang telah di tetapkan Bank Indonesia, maka dapatlah ditarik 

kesimpulan, bahwa rasio liquiditas Bank Muamalat Indonesia cenderung liquid 

dan berkinerja baik. Untuk analisis rasio Rentabilitas Bank, dimana diukur 

kemampuan bank dalam melakukan efisiensi dan menghasilkan laba, maka secara 

histories dapat dilihat bahwa rasio Rentabilitas bank cenderung naik dari tahun ke 

tahun, yang berarti kemampuan bank dalam menghasilkan laba cenderung naik, 

kecuali untukrasio BOPO, dimana besarnya rasio cenderung tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dan mendekati 100%, maka hasil penilaian untuk Rasio 

BOPO adalah cenderung efisien. Penilaian rasio Solvabilitas yang mengukur 

kecukupan modal dan kemampuan bank dalam melunasi hutang-hutangnya, dapat 

dilihat bahwa untuk CAR Bank Muamalat telah memenuhi standar Bank 

Indonesia yang mensyaratkan minimal 8% bagi CAR suatu bank, oleh karena itu 

CAR Bank Muamalat telah cukup baik. Akan tetapi jika dilihat kemampuan bank 

dalam melunasi hutang-hutangnya dengan mengandalkan ekuitasnya yang 

tergambar dalam perhitungan DER, maka terlihat bahwa keadaan Bank Muamalat 

cenderung memburuk atau tidak Solven (Unsolven), sehingga kinerjanya buruk. 

Dari hasil analisa di atas yang memperlihatkan sebagian besar kinerja 

Bank Muamalat Indonesia berkualitas baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan dalam analisis komparatif maka dapat 

disimpulkan bahwa penilaian rasio keuangan pada sector perbankan terdiri dari 

likuiditas dimana beberapa indicator untuk menilai kinerja bank diantaranya cash 

ratio, Reserve Requirement, Loan to Deposit Ratio, dan Loan to Asset Ratio. Pada 

rasio rentabilitas beberapa indikatornya adalah Return on Asset, Return on Equity, 

Biaya operasional dan pendapatan operasinal, Net Profit Margin. Rasio 

solvabilitas adalah Capital Adequacy Ratio dan Debt Equity Ratio. Dimana ke tiga 

rasio tersebut adalah bagian dari CAMEL analysis, dengan melihat rasio-rasio 

tersebut, akan dapat diketahui tingkat kesehatan suatu bank dan kinerja operasinal 

bank. 

  

4.2 Saran 

 Diharapkan semua sector perusahaan agar selalu memperhatikan rasio-rasio 

keuangan sesuai dengan prosedur dan dapat dijadikan control kinerjanya.  

 Untuk kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, untuk besarnya Debt Equity 

Ratio (DER) Bank Muamalat, yang merupakan bagian dari rasio Solvabilitas 

menunjukkan bahwa bank sebaiknya memperbaiki kinerja Solvabilitasnya. 

Besarnya angka DER ini menunjukkan kelemahan bank apabila Bank 

Muamalat dituntut untuk segera melunasi hutanghutangnya.  

 Untuk memperbesar DER bank dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan 

Ekuitas Bank yang berarti menambah jumlah saham yang beredar atau 

memperbesar jumlah laba ditahan yang bisa menambah ekuitas bank. Langkah 

lain yang bisa dilakukan oleh bank adalah memperkecil jumlah pinjaman bank 

dan melakukan efisiensi dana bank dengan melakukan perhitungan ulang 

terhadap investasi-investasi yang kurang menguntungkan, sehingga laba yang 

diperoleh bisa dgunakan untuk menambah Ekuitas Bank. 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Dendawijaya, Lukman. 2006. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

 

Munawir. S. 1990. Analisa Laporan Keuangan. Liberty. Yogyakarta. 

 

Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: 

BPFE. 

 

Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi Edisi 4). 

Yogyakarta: BPFE. 

 

Sutrisno. 2005. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia. 

 

Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan, ISSN 1411 - 9366 Volume 3 No.2, Januari 

2007. Ahmad Faisol. Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada Pt Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. 

 

Journal. Anita Febryani dan Rahadian Zulfadin. Analisis kinerja bank devisa dan 

bank non devisa di Indonesia. 

 

Journal. Luciana Spica Almilia dan Winny Herdinigtyas. Analisis rasio CAMEL 

terhadap prediksi Kondisi bermasalah pada lembaga Perbankan perioda 2000-

2002. http://www.petra.ac.id/~puslit/journ1a3l1s/dir.php?DepartmentID=AKU 

 


