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Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting 
terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, dan banyak orang yang 
menggunakan jasa Bank sebagai tempat menyimpan uang atau meminjam uang. 
Untuk mendukung perkembngan perbankan di Indonesia perlu informasi yang 
akurat, lengkap dan dapat dipercaya dengan mengunakan prinsip kehati-hatian 
tentang aktivitas perbankan. Pengunkapan laporan keuangan merupakan informasi 
yang sangat penting, karena merupakan media bagi mereka untuk 
mengkomunikasikan performace keuangan perusahaan yang dikelola kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai informasi akuntansi yang 
diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional dalam 
praktek bisnis yang serhat. 

Dalam penelitian ini Tingkat Kesehatan Bank di ukur dengan menggunakan 
rasio Capital, Asset, Manajemen, Earning, Liquidity (CAMEL) yang mengkaji 
bagaimanakah tingkat kesehatan bank PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang.Rasio 
CAMEL dalam penelitian ini meliputi aspek Capital yang diukur dengan Capital 
Adequency Ratio (CAR), Asset diukur menggunakan rasio Kualitas Aktiva 
Produktif (KAP), aspek manajemen diukur berdasarkan 25 aspek yang harus 
dijawab pihak manajemen bank, aspek earning diukur melalui Rasio Return on 
Asset (ROA) dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, untuk aspek 
likuiditas diukur melalui loan to deposit ratio (LDR) dan cash ratio (CR). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PD. BPR-BKK Kabupaten 
Semarang tahun 2005-2006 sejumlah 14. Data primer diperoleh menggunakan 
sumber asli berupa laporan keuangan. Dalam metode pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder sebagai 
pendukung data primer dengan mengumpulkan data laporan keuangan untuk 
mengetahui aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, rentebilitas, liquiditiy. 
Dan menggunakan metode koesioner atau angget yaitu daftar isisan atau 
pertanyaan yang harus di jawab oleh para responden berkaitan dengan data yang 
diperlukan mengenai menejemen umum dan manejemen resiko 

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa rasio CAR pada 
BPR-BKK kabupatan Semarang tahun 2005-2006 sebesar 6.61%, rata-rata rasio 
KAP tahun 2005-2006 sebesar 50,38%, aspek manajemem tahun 2005-2006 
mempunyai rata-rata scor 40,89. rasio ROA tahun 2005-2006 sebesar 1,06%,rasio 
BOPO tahun 2005-2006 dengan rata-rata 93,76%. Cash ratio (CR)tahun 2005-
2006 26,30% sedangkan loan to deposit ratio (LDR) tahun 2005-2006 dengan 
rata-rata 93,68%. 


