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Abstact: According to the laws of the country the republic of indonesia number 10 years 1998 on 10 november 1998
about banking, banks are business entities that are collecting fund from public in the form of saving and distribute
it to people in the form of credit and others or forms In order to improve the economic situation of public. Therefor
the soundness bank need to be given attention because it involved the interests of many parties, good for the users
bank and for the owner. This discussed about the assessment of the level evaluation performance bank used the
method of camels. Sample used in the research is banks a state-owned enrolled in the Indonesian stock exchange on
period of the year 2011, 2012 ,2013, 2014, and 2015. The assessment of the level evaluation performance of bank
in terms of components car, non-performing loans, bopo, nim, roa, roe, ldr and sensitivity to risk market. Overall
the bank in a stable condition and have a minimum from bank indonesia. One of the banks that is PT. BTN (persero)
Tbk lacks in controlling credit and can be seen from its position the ratio and ROA, this was due to because of  loan
defaults in the bank.

Keywords: bank, CAMELS, the assessment evaluation performance of  bank.

Abstrak: Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998
tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan 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. Oleh karena itu tingkat kesehatan bank perlu
diberikan perhatian karena menyangkut kepentingan banyak pihak, baik pihak masyarakat pengguna jasa bank
maupun pemilik. Penelitian membahas tentang penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS.
Sample yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bank-bank milik pemerintah yang terdaftar dalam Bursa
Efek Indonesia periode tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Penilaian tingkat kesehatan bank ditinjau dari
komponen CAR, NPL, BOPO, NIM, ROA, ROE, LDR dan Sensitivitas terhadap resiko pasar. Secara keseluruhan
bank – bank tersebut dalam kondisi sehat dan telah memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Salah satu bank yaitu
PT.BTN (Persero) Tbk memiliki kekurangan dalam pengendalian kredit dan dapat dilihat dari posisi rasio NPL dan
ROA, hal tersebut disebabkan karena adanya kredit bermasalah di bank tersebut.

Kata kunci: bank, CAMELS, penilaian tingkat kesehatan bank.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan
bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa
keuangan pada nasabahnya. Disini bank  merupakan
lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi

perusahaan, badan – badan pemerintah dan swasta
ataupun orang – orang yang menyimpan dana, bank
juga merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai
perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki
dana maupun pihak – pihak yang memerlukan dana
(Booklet perbankan Indonesia 2009). Selain menjadi
tempat penyimpanan, bank berfungsi sebagai
intermediasi yang berrati menghubungkan
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kepentingan pihak yang membutuhkan dana. Dalam
fungsi sebagai perantara keuangan inilah bank harus
memiliki kepercayaan dari masyarakat sebagai factor
uta,a dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan
fungsi bank inilah setiap Negara berupaya untuk
selalu menjaga agar perusahaan perbankan tetap
dalam kondisi yang sehat, stabil dan aman.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dalam
beberapa indikator salah satunya adalah indikator
yang disajikan dalam laporan keuangan bank yang
bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan, dapat
dihitung sejumlah rasio keuangan yang dapat
dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank.
Untuk menilai tingkat kesehatan bank digunakan lima
aspek perusahaan yaitu, CAMELS.

CAMELS yaitu:
1) capital;
2) assets;
3) management;
4) earnings ;
5) liquidity; dan
6) Sensitivity to market risk aspek tersebut

menggunakan laporan keuagan.

Dalam menilai kinerja perusahaan analisis
laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis
baik pemerintah maupun swasta serta para pemakai
laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi
keuangan lainnya. Penelitian oleh Sangmi dan Nazir
(2010) Analyzing Financial Performance of
Commercial Banks in India: Application of CAMEL
Model.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja keuangan bank di India dengan
menggunakan alat analisis model CAMEL. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keadaan kinerja
keuangan bank-bank di India dari segi capital
adequency, asset quality, management capability,
earnings analysis dan liquidity sehat dan sangat
memuaskan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyanti dan
Suhendra (2010) Menyatakan bahwa tingkat
kesehatan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

dan PT. Bank Bukopin tahun 2006-2008 tergolong
katagori sehat namun PT. Bank Bukopin Tbk
memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik daripada
PT. Bank Negara Indonesia (persero). Hal ini dapat
dilihat dari aspek capital, assets, management,
earning, dam liquidity dari PT. Bank Bukopin Tbk
yang lebih baik daripada PT. Bank Negara Indonesia
(Persero).

Analisis terhadap kesehatan bank hanya bias
dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan
yang diterbitkan oleh bank tersebut, sehingga adanya
laporan keuangan yang tersaji menjadi sangat penting
dalam pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini
bagaimana tingkat kesehatan bank umum milik
pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dengan menggunakan metode CAMELS, meliputi
penilaian berdasarkan Capital, Assets, Management,
Earnings, Likuidity, dan Sensitivity to Market Risk.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 tahun
1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998
pengertian bank adalah sebagai berikut: “Bank adalah
badan 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”.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh
perusahaan merupakan salah satu sumber yang
menyajikan informasi penting bagi para pengguna
laporan keuangan untuk membuat keputusan
ekonomi. Laporan keuangan menggambarkan
mengenai posisi aktiva, modal, serta hasil usaha
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sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Menurut Kashmir (2008:104) “Angka-angka
yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang
berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Angka -
angka ini akan menjadi lebih berarti apabila dapat
kita bandingkan antara satu komponen dengan
komponen lainnya.

2.3 Kesehatan Bank

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.6/
10/PBI/2004 tentang  Sistem Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum bahwa kesehatan suatu bank
merupakan kepentingan semua pihak terkait,
pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan
Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil
penilaian kualitatif berbagai aspek yang berpengaruh
terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui
penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap
faktor permodalan, kualitas aset, manajemen,
rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko
pasar.

2.4 Analisis CAMELS

2.4.1Capital (Permodalan)

Aspek ini diukur dengan menggunakan rasio
kecukupan modal ( Capital Adequancy Ratio/CAR).
Rasio ini berkaitan dengan penyediaan modal sendiri
yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang
mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva -
aktiva produktif yang mengandung resiko, serta untuk
pembiayaan penamaan dalam aktiva tetap dan
investasi.

Setiap bank yang beroperasi di Indonesia
diwajibkan untuk memelihara kewajiban penyediaan
modal minimum sekurang-kurangnya 8%. Tinggi
rendahnya ( Capital Adequancy Ratio/CAR) suatu
bank akan dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu
besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva
tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dikelola
bank tersebut.

Total
CAR =                 x 100%

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

2.4.2 Asset (Aktiva)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva
produktif yang dimiliki oleh suatu bank yang diukur
dengan 2 macam yaitu:

1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan
terhadap aktiva produktif.

2. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif
terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

NPL  (Non Performing Loan) merupakan
rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen
bank dalam mengelola kredit bermasalah yang
diberikan oleh bank.

Total Kredit Bermasalah
        NPL =                                          x 100%

Total Kredit

2.4.3 Management (Manajemen)

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan
adalah rasio biaya operasional terhadap operasional
(BOPO) dan Net Interest Margin (NPM).

BOPO digunakan sebagai standar
pengukuran aspek manajemen dikarenakan dengan
semakin rendahnya BOPO menunjukkan manajemen
mampu mengendalikan biaya operasional yang
dihadapi manajemen dalam rangka mempertahankan
ataupun meningkatkan pendapatan operasional
yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar.

Berdasarkan ketentuan BI, batas maksimum
BOPO adalah 96%.

Biaya Operasional
    BOPO =                                           x 100%

Pendapatan Operasional
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Sedangkan NIM, digunakan untuk mengukur
kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva
produktiifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga
bersih.

Pendapatan Bunga Bersih
      NIM =                                             x 100%

Aktiva Produktif

2.4.4Earning (Pendapatan)

Aspek ini diukur dengan menggunakan
Return On Asset (ROA) dan Return On Equity
(ROE). Analisis rasio ROA digunakan untuk
mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan
(Dendawijaya, 2001:118).

Laba Sebelum Pajak
          ROA =                          x 100%

Total Assets

Rasio ROE digunakan untuk mengukur
kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang
tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak.
Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan
suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Laba Setelah Pajak
          ROE =         x 100%

Rata-Rata Equitas

2.4.5Likuidity (Likuiditas)

LDR  (Loan to Deposit Ratio) digunakan
untuk menilai likuiditas atau suatu bank dengan cara
membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank
terhadap dana pihak ketiga.

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank
dalam membayar kembali kewajiban kepada para
nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit
- kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.

Menurut Santoso dan Triandaru (2006)
rumus LDR adalah sebagai berikut:

Total Kredit
       LDR =                                          x 100%

Total Dana Pihak Ketiga

2.4.6Sensitivity to Market Risk (Sensitivitas
Terhadap Risiko Pasar)

Menurut Totok dan Nuritomo (2013 : 76)
penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor
sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan
melalui penilaian terhadap komponen - komponen
meliputi:

1. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk
mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan
dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi
(adverse movement) suku bunga.

2. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk
mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan
dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi
(adverse movement) nilai tukar.

3. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko.

2.5  Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian tujuan kesehatan bank adalah untuk
menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang
sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak
sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap
mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang
sakit untuk segera mengobati penyakitnya.
Pendekatan penilaian kesehatan bank digunakan
dengan metode kualitatif atas berbagai aspek yang
berpengaruh terhadap kondisi bank.

Tingkat kesehatan bank dinilai dengan
pendekatan kualitatif atas berbagai apek yang
berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank
melalui penilaian kuantitaif atau penilaian kualitatif
terhadap faktor permodalan, kualitas aset,
manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas
terhadap resiko pasar (CAMELS). Hal - hal yang
terkait dengan penilaian faktor CAMELS tersebut
antara lain penilaian ditetapkan dalam lima peringkat
komposit (PK).
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Tabel 1: Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat kesehatan bank milik pemerintah
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011
sampai dengan 2015 dengan menggunakan metode
CAMELS.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bank
BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2011, 2012,
2013, 2014 dan 2015. Sampel yang dipilih dengan
menggunakan metode nonprobability sampling.
Metode nonprobability sampling yang digunakan
adalah purposive sampling dimana sampel dilakukan
dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria
sampel yang ditetapkan adalah:

                  Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011

1. Bank menerbitkan laporan keuangan audit periode
31 Desember 2011 sampai dengan 2015 dan
dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia.

2. Data mengenai variabel – variabel yang akan
diteliti tersedia dalam laporan keuangan audit
tersebut.

3.3 Teknis Analisis Data

Analisis tingkat kesehatan bank dilakukan
dengan mengacu pada surat edaran Bank Indonesia
Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Setelah
faktor CAMELS diketahui, diberikan peringkat sesuai
dengan kriteria sesuai peringkat.

Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap
faktor yang dinilai, maka dapat ditetapkan peringkat
komposit bank. Peringkat komposit adalah peringkat
akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Permodalan (Capital)

Besar kecilnya nilai CAR berdasarkan acuan
surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP
tanggal 31 Mei 2004 yaitu nilai CAR diatas 8%

Dapat dilihat dari tabel diatas rasio CAR
pada PT. BNI (Persero) Tbk mengalami fluktuasi dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, pada tahun
2013 rasio CAR berada pada posisi terendah yaitu
15,09%. Rasio CAR pada PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk terendah adalah pada tahun 2013
sebesar 14,81%, nilai CAR pada PT. BRI (Persero)
Tbk terendah terjadi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu
sebesar 17,03% dan 17.09%. Dan hasil rasio CAR
pada PT BTN (Persero) Tbk terendah pada tahun
2014 yaitu sebesar 14.64%.

Pada tahun 2013 dan 2014 nilai CAR pada
beberapa bank mengalami penurunan. Penurunan

Dari tabel diatas dapat kita lihat nilai NPL
tertinggi terdapat pada PT. BTN (Persero) Tbk dari
tahun 2011 – 2015 yaitu 2,23%, 3,12%, 3,04%,
2,76% dan 2,11%. Penyebab tingginya nilai NPL
pada PT. BTN (Persero) Tbk ini dikarenakan

dikatakan sehat. Nilai CAR bank umum pada tabel
10 diatas dapat dilihat bahwa nilai CAR secara
keseluruhan berada diatas 8% walaupun ada tahun
yang mengalami penurunan. Semakin tingginya CAR
maka semakin baik kemampuan sebuah bank tersebut
dapat menanggung kemungkinan resiko dari setiap
kredit atau aktiva produktif yang beresiko.

disebabkan karena kinerja ekonomi Indonesia yang
 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

4.2 Kualitas Aset (Asset Quality)

Non Performing Loan (NPL) merupakan
kredit bermasalah dan sebagai salah satu indikator
kunci untuk dapat menilai kesehatan sebuah bank.
Kredit bermasalah adalah dimana suatu keadaan
dimana nasabah tidak mampu lagi membayar
kewajibannya kepada bank baik sebagian maupun
seluruh kewajibannya dengan perjanjian yang telah
disepakati.

tingginya tingkat kredit macet yang disebabkan
nasabahnya. PT. BTN (Persero) Tbk difokuskan
dalam pembiayaan kredit perumahan. Kredit
bermasalah atau kredit macet sebagian besar
disebabkan oleh nasabah yang berpenghasilan minim.

Tabel 2: Rasio CAR (Capital Adequancy Ratio) Tahun 2011 – 2015

        Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

Tabel 3: Rasio NPL (Non Performing Loan) Tahun 2011 – 2015
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digunakan adalah rasio biaya operasional terhadap
operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NPM).
BOPO digunakan sebagai standar pengukuran aspek
manajemen dikarenakan dengan semakin rendahnya
BOPO menunjukkan manajemen mampu
mengendalikan biaya operasional yang dihadapi
manajemen dalam rangka mempertahankan ataupun
meningkatkan pendapatan operasionalnya.

tahun 2015. Tingginya nilai BOPO ini
mengindikasikan PT. BTN (Persero) Tbk belum
bisa mengendalikan biaya operasional perusahaan
dengan baik. Berdasarkan ketentuan BI batas
maksimum BOPO adalah 96%.

Semakin tinggi nilai NIM akan membuat bank dapat
dengan mudah menghindari resiko perbankan.
Dengan pengelolaan manajemen yang baik maka
kinerja operasional perusahaan akan berjalan dengan
baik pula.

4.4 Pendapatan (Earnings)

Kredit macet ini juga disebabkan oleh kemampuan
PT. BTN (Persero) Tbk dalam mengelola NPL
tergolong buruk dan ceroboh dalam memberikan
persetujuan kredit.

4.3 Manajemen (Management)

Dalam indikator manajemen  rasio yang

Nilai BOPO PT. BTN (Persero) Tbk
memiliki nilai ter tinggi jika dibandingkan
dengan bank umum milik pemerintah lainnya
yaitu 81,72%, 80,74%, 82,19%, 88,97% dan 84,83%
masing-masing pada tahun 2011 sampai dengan

Nilai NIM (Net Interest Margin) merupakan
salah satu patokan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan bank untuk mengelola seluruh aktiva
produktifnya agar bisa menghasilkan penghasilan
neto yang lebih tinggi.

Berdasarkan acuan Peraturan Bank
Indonesia standart NIM yang ditetapkan adalah 3%.

Tabel 4: Rasio BOPO (Biaya Operasional Terhadap Operasional) Tahun 2011 – 2015

 Tabel 5: Rasio NIM (Net Interest Margin) Tahun 2011 – 2015

Tabel 6: Rasio ROA (Return On Asset ) Tahun 2011 – 2015
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Berdasarkan tabel diatas besarnya ROA yang
diperoleh pada tahun 2013 dan 2014 untuk PT. BNI
(Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan
PT. BRI (Persero) Tbk. Batas minimum ROA yang
telah ditentukan oleh Bank Indonesia adalah 1%.

Apabila sebuah bank mempunyai ROA lebih
besar dari 1% maka bank dapat dikatakan produktif
dalam mengelola aktivitasnya dalam menghasilkan
keuntungan. PT.BTN (Persero) Tbk pada tabel
terlihat nilai ROA mengalami penurunan dan
kenaikan. Dalam kenaikan cenderung relatif kecil jika

Berdasarkan data tabel diatas kinerja
keuangan beberapa bank mengalami kenaikan dan
penurunan. Kinerja keuangan paling rendah terdapat

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia
No. 6/23/DPNP/2004 perihal tata cara penilaian
tingkat kesehatan bank umum dikatakan sehat bila
rasio LDR d” 94,75 %. Perhitungan rasio LDR dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu antara
70% - 102%.

LDR yang diperoleh dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015 masih berada dibawah standar
Bank Indonesia d” 94,75 %. PT. BTN (Persero) Tbk
pada data tabel diatas pada tahun 2011 dan 2012
rasio LDR lebih dari 100%. Rasio LDR lebih dari
100% sangat berbahaya karena sangat berpotensi
untuk mengalami krisis likuiditas jika terjadi bank
run (nasabah dengan panik menarik tabungannya).

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun
2014 terlihat penurunan ROA sebesar 1,14% dari
tahun sebelumnya dan meningkat sebesar 1,61% pada
tahun 2015. Profitabilitas PT. BTN (Pesero) Tbk
yang paling buruk dibandingkan dengan bank BUMN
lainnya. Penurunan ROA PT. BTN (Persero) Tbk ini
disebabkan bank membentuk cadangan kerugian
penurunan nilai yang disebabkan meningkatnya rasio
kredit bermasalah atau kredit macet. Dengan
meningkatnya NPL membuat bank harus berusaha
mengurangi keuntungannya guna menghapus kredit
macet tersebut.

pada bank PT.BTN (Persero) Tbk.

3.2 Likuiditas (Liquidity)

4.6 Sensitivitas Terhadap Harga Pasar
(Sensitivity to Market Risk)

Resiko pasar merupakan potensi kerugiaan
yang disebabkan oleh perubahan suku bunga dan nilai
tukar. Penilaian faktor sensitivitas terhadap risiko
pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap
komponen - komponen meliputi:

1. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk
mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan
dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi
(adverse movement) suku bunga.

2. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk

Tabel 7: Rasio ROE (Return On Equity ) Tahun 2011 – 2015

          Tabel 8: Rasio LDR (Loan Deposit Ratio ) Tahun 2011 – 2015
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mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan
dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi
(adverse movement) nilai tukar

3. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko.

Dalam mengukur risiko pasar bank
menggunakan dua metode yaitu dengan model standar
dan model internal, penilaian model standar
menggunakan KPPM (Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum) yang dilaporkan secara bulanan kepada
Bank Indonesia dan model internal dengan metode
VaR ( Value At Risk).

Penerapan faktor sensitivitas terhadap resiko
pasar pada bank BUMN yang terdiri dari PT. Bank
BNI (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT.
Bank BRI (Perseo) Tbk dan PT. Bank BTN (Persero)
Tbk, penerapan dalam menngunakan kewajiban
penyediaan modal minimum terus meningkat
dikarenakan untuk menutupi risiko pasar yang akan
terjadi. Penerapan sistem manajemen risiko bank
dikatakan cukup baik dengan adanya manajemen
risiko pasar, risiko suku bunga dan risiko mata uang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kesehatan
perbankan dengan menggunakan metode CAMELS
yaitu:
1. Permodalan (capital);
2. Aset (asset);
3. Manajemen (management);
4. Pendanaan (earnings);
5. Likuiditas (liquidity); dan
6. Sensitivitas terhadap risiko pasar ( Sensitivity to

market risk aspek).

Berdasarkan nilai  CAR, NPL, BOPO, NIM,
ROA, ROE, LDR, dan Sensitivitas terhadap resiko
pasar semua bank umum yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yaitu PT. BNI (Persero) Tbk, PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT. BRI (Persero) Tbk, dan
PT. BTN (Persero) Tbk sebagian besar memiliki nilai

rasio yang sehat. Dari hasil NPL PT. BTN (Persero)
Tbk memiliki nilai yang tinggi walaupun masih
dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indone-
sia. Penyebab tingginya NPL ini diakibatkan oleh
kredit bermasalah atau kredit macet. Dari sisi
profitabilitas ROA PT. BTN (Persero) Tbk menurun
yang disebabkan bank membentuk cadangan kerugian
penurunan nilai yang disebabkan meningkatnya rasio
kredit bermasalah atau kredit macet.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis kesehatan
perbankan dengan menggunakan metode CAMELS.
Pihak manajemen harus memberikan perhatian khusus
terhadap proses pemberian kredit kepada nasabah.
Keputusan pemberian kredit akan berpengaruh pada
nilai NPL dan ROA.
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