
 

 
ANALSIS TINGKAT KESEHATAN BANK  

PADA PD. BPR-BKK KABUPATEN SEMARANG  

2005-2006 
 
 
 
 

SKRIPSI 
Disusun Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi S1 
 

 

Oleh 

Handy Dwi Aryanto 

3351402570 

 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2007 



 

ii 

SARI 

Handy Dwi Aryanto, 2007.” Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PD. BPR-
BKK Kabupaten Semarang” Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi,Unuversitas 
Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Bank, Rasio CAMEL (Capital, Asset, 

Manajemen, Earning, Liquidity) 
 

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%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Perbankan Indonesia melalui lembaganya yang terkait yaitu Bank 

Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral berusaha menanggulangi permasalahan 

perbankan, berusaha memberikan iklim sejuk untuk persaingan antar bank tidak 

semakin merusak perekonomian, menetapkan peraturan – peraturan perbankan. 

Sejak adanya kebijakan pemerintah mengenai deregulasi kegiatan 

perbankan tahun 1980an menyebabkan meningkatnya jumlah bank di Indonesia. 

Hal Ini disebabkan kesempatan yang diberikan pemerintah dalam mendirikan 

bank sangat mudah dengan harapan bank tersebut dapat menghimpun dana dan 

menyalurkan dana pada masyarakat untuk menggairahkan perekononomian 

nasional. Peningkatan dalam sektor perbankan tersebut tidak berjalan lama karena 

pada tahun 1997 Bangsa Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang 

penyebabnya sangat komplek. Sehingga banyak orang menyebutnya sebagai krisis 

ekonomi baik secara riil maupun moneter. Menurut Sudibyo (2000: 18) Krisis 

ekonomi yang menjadi stimulan terjadinya krisis perbankan nasional Sejak tahun 

1997 merupakan kejadian yang tidak boleh terulang kembali dimasa yang akan 

datang. Oleh Karena itu sangat tepat sekiranya fenomena perbankan nasional 

dimasa lalu dapat dijadikan informasi yang perlu dapat dipelajari oleh semua 

pihak yang terkait. 
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan suatu lembaga perantara 

keuangan yang melaksanakan usahanya secara konvensional dan dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Peraturan Bank 

Indonesia No. 6/22/PBI/2004 ). Permasalahan baru yang di hadapi BPR-BKK 

setelah krisis moneter adalah adanya persaingan yang ketat mengingat begitu 

banyak BPR-BPK di Indonesia menyebabkan persaingan usaha yang kadang 

dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, hal itu mengakibatkan 

banyak BPR-BKK yang diliquidasi dan sisanya di marger karena tidak dapat 

mempertahankan usahanya dengan baik. Penggabungan usaha (merger) ialah 

penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan 

berdirinya salah satu bank dan meliquidir bank-bank lainnya. Pengabungan usaha 

tersebut dapat dilakukan dengan pembelian seluruh saham suatu bank oleh bank 

lainnya (untuk selanjutnya disebut bentuk kesatu), atau dengan mengadakan 

persetujuan penggabungan usaha antara dua bank atau lebih.  

Semakin banyaknya BPR-BKK di berbagai daerah menimbulkan 

kesangsian terhadap tingkat kesehatan dari BPR-BKK tersebut. Melihat kondisi 

demikian maka Pemerintah menegaskan mengenai pentingnya penilaian tingkat 

kesehatan bank yang dituangkan dalam Undang–undang Republik Indonesia No. 

10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan 

bank sesuai dangan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas 

manajemen, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank.  
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Tingkat Kesehatan Bank dapat dilihat dan diukur melalui analisis laporan 

keuangan tahunan perusahaan perbankan yang memberikan gambaran mengenai 

kondisi keuangan bank pada saat tertentu, prestasi operasi dalam suatu rentan 

waktu, serta informasi-informasi lainnya yang berkaiatan dengan perusahaan 

perbankan yang bersangkutan. Ditinjau dari sudut pandang manajemen, laporan 

keuangan merupakan media bagi mereka untuk mengkomunikasikan performance 

keuangan perusahaan yang dikelola kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

sedangkan ditinjau dari sudut pandang pemakai, informasi akuntansi diharapkan 

dapat digunkan untuk mengambil keputusan yang rasional dalam praktek bisnis 

yang sehat (Warsidi dan Bambang, 2000). 

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank 

untuk melakukan kegiatan operasionalnya perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara-cara yang sesuai 

dengan paraturan perbakan yang berlaku. Perlunya kesehatan suatu bank 

didasarkan pada pertimbangan badan usaha bank yang merupakan lembaga 

kepercayaan masyarakat dimana kegiatan utama sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. 

Adapun pengertian bank sehat adalah bank yang dapat melaksanakan 

aktivitasnya dengan lancar sesuai yang ditetapkan direksi serta ketentuan lain 

yang berlaku disertai pencapaian laba yang tinggi sesuai dengan target yang 

ditetapkan oleh bank Indonesia.. Dalam penelitian ini, Kriteria / tolok ukur bank 

sehat adalah SK DIR BI No. 30 April 1997 tentang tata cara penilaian kesehatan 

BPR yang menjelaskan bahwa: 
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1. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan 

kualitatif atas berbagai apek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu BPR. 

2. Pendekatan kualitatif sebagaimana di atas dilakukan dengan penilaian 

terhadap lima indikator penilaian yaitu : capital, asset, manajemen, 

earning dan liquidity (CAMEL). 

Adapun indikator penilaian tersebut meliputi aspek capital yang diukur 

dengan capital adequency ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

yaitu minimal sebesar 8% untuk mencapai tingkat bank yang sehat. Untuk aspek 

asset diukur menggunakan rasio Kualita Aktiva produktif (KAP) yaitu dengan 

rasio kurang dari 10,35% dan PPAP dengan rasio 81,00%, sedang aspek 

manajemen diukur berdasarkan 25 aspek yang harus dijawab pihak manajemen 

bank yaitu manajemen umum 35-40 dan manajemen resiko 49-60. Untuk aspek 

earning diukur melalui rasio return on asset (ROA) dan rasio Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dengan tingkat rasio masing-masing 

minimal 1,21% dan 93,52%, sedang untuk aspek likuiditas diukur melalui loan to 

deposit ratio (LDR) dengan tingkat rasio diatas 94,75%. Cash Ratio (CR) dengan 

tingkat rasio 4,05%. 

Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang 

sangat luas, karena kesehatan bank mencakup dari keseluruhan kegiatan 

perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi kemampuan menghimpun dana dari 

masyarakat dari lembaga lain dan dari modal sendiri, kemampuan mengelola 

dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan 
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memenuhi kewajiban kepada masyarakat kepada karyawan kepada pemilik modal 

dan kepada pihak lain, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

Tingkat kesehatan perbankan penting artinya untuk meningkatkan efisiensi 

dalam menjalankan usahanya sehingga kemampuan untuk memperoleh 

keuntungan dapat ditingkatkan dan menghindari adanya potensi kebangkrutan. 

Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan bank, maka akan dapat dinilai 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, 

distribusi aktiva, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai, beban-beban 

tetap yang harus dibayar, serta prediksi kebangkrutan yang akan dialami. 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan 

(PD.BPR-BKK) Kabupaten Semarang merupakan salah satu sektor perbankan 

yang bernaung dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Aktivitas 

utama dari BPR-BKK yang ada di kabupaten semarang adalah menghimpun dana 

dari tabungan sebagai persyaratan operasional bank, dan kegiatan utamanya 

adalah memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat khususnya Kredit Usaha 

Kecil bagi pengusaha kecil. Jadi peranan PD.BPR-BKK di Kabupaten Semarang 

sangat penting dan potensial bagi pengusaha kecil yang ingin kegiatan usahanya 

tetap bertahan dalam terpaan krisis ekonomi. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti terdapat 14 PD.BPR-

BKK Kabupataen Semarang tahun 2005. Diperoleh hasil bahwa komponen 

permodalan (CAR) yaitu merupakan perbandingan antara modal bank dengan 

aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) rata-rata 4.92% sedangkan ketentuan 

BI tentang CAR sebesar 8% hal ini menunjukan bahwa PD.BPR-BKK tidak sehat 
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bila ditinjau dari aspek CAR hal ini menunjukan bank tidak mampu 

mengalokasikan modal secara efektif yang mengakibatkan bank tidak bisa 

mengcover resiko permodalan. hal diatas juga di picu oleh nilai Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) dengan rata-rata 52.16% hal ini disebabkan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang tidak dapat mengcover kebutuhan 

PPAPWDnya. Dan dari aspek menajemen yaitu manajemen umum sebesar 

30.61% dan manajemen resiko sebesar 41.31% sehingga menurut ketentuan 

dinyatakan cukup sehat. Hal tersebut juga terjadi pada komponen rentabilitasnya 

yang ditunjukan Return on assets (ROA) dengan nilai rata-rata 2.30% dan Rasio 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dengan nilai rata-

rata 87.42% dinyatakan sehat .Dilihat dari aspek liquiditas menggunakan dua 

rasio yaitu Cash Ratio (CR) secara rata-rata sebesar 14.83% dinyatakan sehat dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 97.69% dinyatakan cukup sehat.. 

Permasalahan perbankan inilah yang menarik untuk diteliti. Setiap tahunnya 

muncul bank yang akan terkena likuidasi, atau harus dimarger dengan bank lain. 

Sesuai dengan fungsinya bank sebagai finacial intermediary atau perantara 

keuangan antara dua pihak, yakni pihak yang berkelebihan dana dengan pihak 

yang membutuhkan dana. Maka bank tersebut harus dapat mempertahankan 

bahkan meningkatkan permodalan yang mereka miliki, sehingga bank tersebut 

tidak mudah terkena likuidasi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang rata-

rata dalam keadaan yang tidak sehat karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga 

perkreditan yang tidak dapat tumbuh dengan kinerja yang sehat, kuat serta 
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berdaya guna dan berhasil guna, tidak akan mampu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara profesional. 

CAMEL sebagai alat pengukuran tingkat kesehatan bank menunjukan 

hasil yang akurat (Thomson, 1998 pada Warsidi dan Bambang, 2000), 

pengukuran tingkat kesehatan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan 

efisiensi usaha. Peningkatan efisiensi usaha ini akan meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Hasil penelitian dari Agustina Maria 

Wulansari menunjukan bahwa tingkat kesehatan BPR-BKK Se Kabupaten Pati 

dari tahun 2002-2004 mengalami peningkatan. Sedangkan dilihat dari setiap 

komponen CAMEL dari tahun 2002-2004 kondisinya mengalami fluktuatif. Dan 

dari hasil penelitian Palupi Ratna Kurniasari tahun 2006 di Semarang menunjukan 

bahwa Tingkat Kesehatan PD. BPR-BKK sesudah marger mengalami 

peningkatan dibidang permodalan, kualitas asset, dan manajemen sementara 

rentabilitas dan likuiditas mengalami penurunan.  

Mengingat begitu pentingnya tingkat kesehatan PD.BPR-BKK dalam 

menjaga kredibilitas dan dari acuan diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul ”Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PD. BPR-

BKK Kabupaten Semarang Tahun 2005-2006” 

 
1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

Bagaimana tingkat kesehatan PD. BPR – BKK di Kabupaten Semarang 

menggunakan CAMEL (capital, asset, manajemen, earning dan liquidity)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian : 

Mengetahui tingkat kesehatan PD. BPR-BKK di Kabupaten Semarang 

menggunakan CAMEL (capital, asset, manajemen, earning dan liquidity) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian : 

1. Manfaat secara teoritik 

Sebagai wacana tambahan yang diharapkan dapat berguna bagi civitas 

akademis sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai perbankan 

khususnya tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. 

2. Manfaat secara praktis 

1) Sebagai bahan masukan dan sumbangan informasi bagi PD. BPR-

BKK di Kabupaten Semarang mengenai tingkat kesehatan BPR. 

2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pengguna jasa BPR agar 

dapat memilih dan mempercayakan dananya pada BPR yang 

memiliki kinerja baik. 

3) Sebagai wahana latihan pengembangan kemempuan penulis dalam 

bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh di bangku 

kuliah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR-

BKK) 

2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit 

Kecamatan (BKK) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam 

pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah (Hasibuan, 38). 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2002 disebutkan 

Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) 

adalah bank perkreditan takyat yang dimiliki oleh pemerintah Propinsi, 

Kabupaten dan Bank Pemerintah Daerah, dan penanganan teknik 

perbankan dikelola oleh ahli dari Bank Pembangunan Daerah. 

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

No. 20 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah banyak 

peraturan yang telah direvisi dan ditata ulang, PD. BPR-BKK didirikan 

dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber 
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pendapatan daerah pada khususnya dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian nasional pada umumnya. 

Pada umumnya sebagian fasilitas dan jasa yang ada pada bank 

umum diperuntukan bagi nasabah yang besar mapan dari segi 

manajemen, maupun permodalannya. Karena itulah keberadaan BPR 

sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh pengusaha kecil dan 

golongan ekonomi lemah. Dan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 

1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 4, BPR adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

pronsip syari`ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.  

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat didefinisikan 

menjadi beberapa pengertian berikut ini : 

a. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu dan dan menyalurkan dana sebagai 

usaha BPR. 

b. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, 

Lumbung Pitih Nagarin ( LPN ), Lembaga Perkreditan Desa ( LPD ), 

Bank Kredit Desa ( BKD ), Badan Kredit Kecamatan ( BKK ), 

Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK ), Lembaga Pekreditan 

Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau 

lembaga – lambaga lainnya yang dipersamakan dengan itu 
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berdasarka Undang – Undang Perbankan No. VII/1992 dengan 

memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. 

c. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga – 

lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat desa 

serta masih diperlukan masyarakat, maka keberadaan lembaga yang 

dimaksud diakui. Oleh karena itu Undang – Undang Perbankan No. 

VII/1992 memberikan kejelasan status lembaga – lembaga yang 

dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam 

pembinaan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian 

status lembaga – lembaga yang dimaksud ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 

2.1.2 Tugas Pokok bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 

(BPR-BKK) 

Untuk mewujudkan tugas pokoknya Bank Perkreditan Rakyat 

melakukan usaha sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah. 

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah 
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4. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada 

bank lain. 

Usaha-usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi: 

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran (LLP) 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan 

transaksi atau jual beli uang kertas asing (money changer) 

3. Melakukan penyertaan modal  

4. Melakukan usaha perasuransian 

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha 

sebagaimanadimaksud diatas. 

 

2.2 Tingkat Kesehatan Bank 

2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank 

Perlunya kesehatan bagi suatu bank didasarkan pada 

pertimbangan bidang usaha bank yang merupakan lembaga 

kepercayaan masyarakat dimana kegiatan utama sebagai penghimpun 

dan penyalur dana masyarakat. 

Adapun pengertian bank sehat adalah bank yang dapat 

melaksanakan segala aktivitasnya dengan lancar sesuai yang 

ditetapkan direksi serta ketentuan lain yang berlaku disertai 
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pencapaian laba yang tinggi sesuai dengan target yang ditetapkan oleh 

bank indonesia. 

Dalam penelitian ini, criteria/ tolok ukur bank sehat adalah SK 

DIR BI No.30/12/KEP/DIR/ Tanggal 30 April 1997 tentang tata cara 

penilaian kesehatan BPR yang menjelaskan bahwa: 

1. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 

dan perkembangan suatu BPR. 

2. Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan 

dengan penilaian tehadap faktof-faktor permodalan, kualitas aktiva 

produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.  

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal 

dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-

cara yang sesuai dengan peratutan perbankan yang belaku.  

Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu 

batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup 

kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan 

perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi: 

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain 

dan dari modal sendiri 

2. Kemampuan mengelola dana 

3. Lemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat 
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4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, 

pemilik modal dan pihak lain 

5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku 

2.2.2 Aturan Tingkat Kesehatan Bank 

Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 

2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan 

bank secara triwulan. Tingkat kesehatan bank digolongkan dalam 

empat kategori yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. 

Sebagai pengawas bank, Bank Indonesia juga menilai performance 

bank dengan memperhatikan lima indikator yang disebut CAMEL. 

Indikator dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang sesuai 

dengan SK BI No. 30/11/KEP/DIR. Tanggal 30 April 1997 dengan 

menggunakan CAMEL adalah sebagai berikut :  

a. Aspek Permodalan ( Capital ) 

 Mencakup penilaian terhadap komponen – komponen : 

1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Pemenuhan Modal 

Minimum ( KPMM ) terhadap ketentuan yang berlaku. 

2) Komposisi permodalan  

3) Tren ke depan/ proyeksi KPMM 

4) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan 

modal bank 
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5) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal 

yang berasal dari keuntungan ( laba ditahan ) 

6) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan 

usaha 

7) Akses kepada sumber permodalan 

8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan 

permodalan bank 

b.  Aspek kualitas Aktiva Produktif (Asset Qualily ) 

Mencakup penilaian terhadap komponen – komponen : 

1) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan 

total aktiva produktif 

2) Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total 

kredit 

3) Perkembangan aktiva produktif bermasalah non performimg 

asset disbanding dengan aktiva produktif 

4) Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif ( PPAP ) 

5) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif 

6) Sistem kaji ulang ( review ) internal terhadap aktiva produktif 

7) Dokumen aktiva produktif 

8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah 

c.  Aspek Manajemen  

Mencakup penilaian terhadap komponen – komponen : 
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1) Manajemen umum 

2) Penerapan system manajemen risiko 

3) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang belaku serta komitmen 

kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain 

d.  Aspek Rentabilitas ( Earning ) 

Mencakup penilaian terhadap komponen – komponen : 

1) Return on Asset ( ROA ) 

2) Return on Equity ( ROE ) 

3) Net Interst marjin ( NIM ) 

4) Biaya operasianal dibandingkan dengan Pendapatan Operasional 

(BOPO ) 

5) Perkembangan laba operasional 

6) Komposis portofolio aktiva produktif dan diversivikasi 

pendapatan 

7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan 

biaya  

8) Prospek laba operasional 

e.  Aspek Likuiditas ( Liquidity ) 

Mencakup penilaian terhadap komponen – komponen : 

1) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva 

likuid kurang dari 1 bulan 

2) 1-mont maturity mismatch ratio 

3) loan to deposit ratio ( LDR ) 
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4) Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang 

5) Ketergantungan pada dana antara bank dan deposan inti 

6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas ( asset and liabilities 

manajemen ALMA ) 

7) Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, 

pasar modal, atau sumber – sumber pendanaan lainnya 

8) Stabilitas Dana Pihak Ketiga 

2.2.3 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR 

Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 

1997 Aspek penilaian tingkat kesehatan bank antara lain : 

a. Permodalan (Capital) 

1) Pengertian Modal 

Dana (modal) Bank adalah sejumlah uang yang dimiliki 

dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya 

(Hasibuan, 2005: 61). Dana bank terdiri dari dana (modal) 

sendiri dan dana asing.  

Modal Sendiri Bank (Equity Fund) adalah sejumlah uang 

tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya 

yang berasal dari dalam bank itu sendiri terdiri dari modal inti 

dan modal pelengkap adapun rincian komponen dari masing-

masing modal tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 



18 

 

a) Modal Inti 

Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-

cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara 

rincian modal inti dapat berupa bentuk-bentuk berikut : 

1. Modal disetor 

Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara 

efektif oleh pemiliknya.  

2. Agio saham  

Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang 

diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi 

nilai nominalnya. 

3. Cadangan umum 

Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari 

penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah 

dikurangi pajak. 

4. Cadangan tujuan 

Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi 

pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat 

persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat 

anggota.  

5. Laba yang ditahan (rentained earning)  

Laba yang ditahan yaitu saldo laba bersih setelah 

dikurangi pajak yang diputuskan untuk tidak dibagikan. 
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6. Laba tahun lalu 

Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun 

lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan 

penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. 

Jumlah laba tahun lalu yang yang diperhitungkan sebagai 

modal ini sebesar 50%. Dalam hal mempunyai saldo rugi 

tahun-tahun, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor 

pengurang dari modal inti. 

7. Laba tahun berjalan 

Laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dari 

tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang 

pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang 

diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. 

Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami 

kerugian, seluruh kerugian tersebut menjadi factor 

pengurang dari modal inti. 

8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasikan (minority interest) 

Minoriys interest yaitu modal inti perusahaan setelah 

dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak 

perusahaan adalah bank lain, lembaga kauangan atau 

lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki 

bank. 
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Modal inti tersebut di atas harus dikurangi dengan : 

1. Goodwill yang ada dalam pembukuan bank 

2. Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva 

produktif dari jumlah yang sebenarnya dibentuk sesuai 

ketentuan Bank Indonesia 

b) Modal Pelengkap  

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang 

dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang 

sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci 

modal pelengkap dapat berupa : 

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang 

dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang 

telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak 

2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani 

laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk 

menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai 

akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau 

seluruh aktiva produktif 
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3. Modal kuasa 

Modal kuasa yang menurut BIS disebut hybrid 

(dept/equity) capital instrument yaitu modal yang 

didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki 

sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a. Tidak dijamin oleh bank bersangkutan/ 

dipersamakan dengan modal (sub ordinated) dan 

telah dibayar penuh 

b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif 

pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia 

c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal 

dalam hal jumlah kerugian bank melebihi rentained 

earning dan cadangan-cadangan yang termasuk 

modal inti, meskipun bank belum diliquidasi 

d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila 

bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak 

menbukung untuk membayar bunga tersebut 

4. Pinjaman subordinasi 

Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi 

pinjaman 
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b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank 

Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank 

mengajukan permohonan persetujuan bank harus 

menyampaikan program pembayaran kembali 

pinjaman subordinasi tersebut 

c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan 

telah dibayar penuh, minimal berjangka waktu 5 

tahun 

d. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat 

persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan 

pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat 

e. Hak tagih dalam hal terjadi liquidasi berlaku paling 

akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya 

sama dengan modal 

2) Pengertian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu pos-

pos aktiva yang diberikan bobot resiko yang terkandung pada 

aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan pada 

golongan nasabah, peminjam atau sifat barang jaminan. 

Aktiva yang paling tidak beresiko diberi bobot 0% dan 

aktiva yang paling beresiko diberi bobot 100%, dengan demikian 

ATMR menunjukkan nilai aktiva beresiko yang memerlukan 

antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. 
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Rincian bobot tersebut adalah sebagai berikut : 

a) 0% dikalikan dengan: 

1. Kas 

2. Surat Bank Indonesia 

3. Kredit yang dijamin dengan saldo deposito berjangka dan 

tabungan yang cukup milik peminjam pada BPR yang 

bersangkutan. 

b) 20% dikalikan dengan: 

1. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 

serta tagihan lainnya kepada bank lain 

2. Kredit kepada bank lain atau pemerintah daerah 

3. Kredit kepada atau kredit yang dijamin oleh bank 

lain/pemerintah daerah. 

c) 50% dikalikan dengan: 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau kredit yang dijamin 

oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni. 

d) 100% dikalikan dengan: 

1. Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMD, 

perorangan, koperasi, perusahaan swasta, dan lain-lain 

2. Aktiva tetap dan investasi (nilai buku) 

3. Aktiva tetap lainnya yang tersebut diatas  

3) Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum 
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Perhitungan Modal Minimum BPR dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

a) ATMR dihitung dengan cara mengkalikan nilai nominal pos-

pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing 

b) ATMR dari masing-masing pos aktiva dijumlahkan 

c) Jumlah kewajiban penyediaan modal minimum BPR adalah 

8% dari jumlah ATMR (nomer 2) 

d) Dihitung jumlah modal inti dan modal pelengkap 

Dengan Membandingkan jumlah modal pada nomor 4 

dengan kewajiban penyediaan modal minimum pada nomor 3, 

dapat diketahui kelebihan atau kekurangan modal BPR 

Penentuan nilai kredit untuk penilaian permodalan adalah 

sebagai berikut: 

a) Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat ”sehat” 

dengan nilai sebesar 81, untuk setiap kenaikan 0,1% dari 

pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 

maksimal 100 

b) Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan nilai 

kredit 65, untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan 

KPMM sebesar 7,9% nilai kredit 1 minimum  

4) Penilaian Permodalan 

Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio 

modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) 
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sesuai dengan yang diatur dalam SK DIR BI No. 26/20/KEP/DIR 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Ketentuan 

rasio antara modal dan ATMR biasa disebut Capital Adequacy 

Ratio (CAR) merupakan analisa solvabilitas untuk mendukung 

kegiatan bank secara efisien dan mampu menyerap kerugian-

kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta apakah kekayaan bank 

semakin bertambah atau semakin berkurang. Analisis ini juga 

berguna untuk menunjukkan kemampuan BPR dalam memenuhi 

segala kewajiban finansialnya baik berupa utang jangka pendek 

maupun utang jangka panjang. 

Rasio Pemodalan (CAR) adalah sebagai berikut: 

Rasio Permodalan (CAR) =
ATMR

PelengkapiModal )(int + x 100% 

Formulasi rasio dalam nilai kredit : 

Nilai Kredit (NK)=
1,0

RasioCAR
+ 1 (maksimal 100) 

Tabel 2.1 Tingkat Penilaian Aspek Permodalan 

Kriteria Hasil Rasio 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

≥  8% 

%0,8%9,7 <−≥  

%9,7%5,6 −≥  

< 6,5% 

 Sumber : SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR 
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b.  Kualitas Aktiva Produktif (Assets) 

1) Pengertian Aktiva poduktif 

Aktiva produktif yaitu aktiva dalam rupiah maupun valuta 

asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Aktiva 

produktif yang dimiliki bank memiliki empat golongan yaitu 

lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan 

kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan keadaan 

pembayaran kembali pokok dan bunga kredit nasabah serta 

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang 

ditanamkan dalam surat berharga atau penenaman lainnya 

2) Pengertian Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan 

Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan yaitu aktiva produktif, 

baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak 

memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank. 

Pengklasifikasian cara kolektibilitas diatur dalam SE BI 

No. 23/12/BPPP tanggal 28 Desember 1991, yaitu: 

a) 0% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar 

b) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar 

c) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan 

d) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet 

3) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk 

(PPWD) 
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Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun bank dalam 

berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda. 

Apabila risiko tersebut terjadi maka nilai liquiditas dari aktiva 

tersebut dapat menganggu kelancaran dan kemampuan bank 

untuk memperoleh penghasilan.Salah satu antisipasi yang dapat 

dilakukan adalah dengan membentuk penyisihan penghapusan 

aktiva produktif yang wajib dibentuk, besarnya pembentukan 

penyisihan tersebut tergantung dengan kolektibilitas atau 

kualitas dari masing- masing kredit yang diberikan. 

Besarnya pembentukan penyisihan sesuai dengan SK DIR 

BI No. 26/167/KEP/DIR dan SE BI No. 26/9/BPPP tentang 

penyempurnaan PPAPWD tanggal 29 Maret 1994 adalah 

sekurang-kurangnya: 

a) 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar 

b) 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar 

setelah dikurangi gunan yang dikuasai 

c) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan 

setelah dikurangi angunan yang dikuasai 

d) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah 

dikurangi agunan yang dikuasai 

4) Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Rasio penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif adalah 

sebagai berikut  
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a) Perbandingan Aktiva Produktif yang diklasifikasikan 

terhadap Total Aktiva Produktif atau rasio KAP (Credit Risk 

Ratio/CRR) 

RasioKAP1(CRR)=
oduktifAktivaTotal

asikanDiklasifikyangoduktifAktiva
Pr

Pr x10% 

Dengan rasio ini maka gagalnya pengambilan kredit yang 

mengalami kemacetan dapat diukur. Adapun farmulasi rasio 

ini menjadi angka kredit yaitu untuk rasio 22,5% atau lebih 

diberi kredit 0 untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 

22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. 

Nilai Kredit (NK) = 
15,0

%5,22 RasioKAP−
(maksimal 100) 

Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 

25% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL 

b) Perbandingan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif yang wajib Dibentuk (PPAPWD)  

Rasio KAP 2 (PPAP) = 
DibentukwajibyangPPAP

PPAP x 100% 

Rasio ini mengukur pemenuhan PPAP yang dibentuk bank 

terhadap PPAPWD yang ditetapkan Bank Indonesia 

sehubungan dengan adanya kewajiban bank untuk membentuk 

PPAP yang cukup untuk menutup resiko kemungkinan yang 

timbul dari penanaman aktiva produktifnya. 
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Formulasi rasio ini menjadi nilai kredit ditentukan untuk rasio 

0% mendapat nilai 0 dan setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 

nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal nilai kredit 100. 

Nilai Kredit (murni) = n Rasio x 1 

Bobot yang diberikan untuk penilaian komponen ini yaitu 5% 

dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL 

Tabel 2.2 Aspek Penilaian Kualitas Aktiva Produktif 

Kriteria Hasil Rasio 

Rasio 1 Rasio 2 

Sehat  

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

0,00% - %35,10≤  

>10,35%- %60,12≤  

>12,60%- %85,14≤  

>14,85% 

%00,81≥  

%00,81%00,66 <−≥  

%00,66%00,51 <−≥  

<51% 

 Sumber : SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR 

c. Faktor Manajemen (management) 

Menurut SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR dan SE BI No. 

30/3/NPPP tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian 

Tingkat Produktif, Manajemen Umum, Manajemen Rentabilitas, 

Dan Manajemen Liquiditas, penilaian faktor manajemen didasarkan 

pada 25 aspek yang memberikan penekanan pada manajemen 

umum (10 indikator yang terdiri dari penilaian strategi/sasaran, 

struktur, sistem, dan kepemimpinan) dengan bobot penilaian 10%, 

dan manajemen risiko ( 15 indikator terdiri dari penilaian risiko 
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liquiditas, risiko kredit, dan risiko operasional) dengan bobot 

penilaian 10% 

Skala penilaian untuk setiap indikator antara 0 sampai 4 adalah 

sebagai berikut :  

- Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah 

- Nilai 1,2,3 mencerminkan kondisi antara 

- Nilai 4 mencerminkan kondisi baik 

Tabel 2.3 Aspek Penilaian Manajemen 

Kriteria Manajemen Umum Manajemen Risiko 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

35 – 40 

27 - < 35 

21 - < 27 

0 - < 21 

49 – 60 

40 - < 49 

31 - < 40 

0 - < 31 

Sumber : SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR 

d. Faktor Rentabilitas (Earning) 

Penilaian terhadap faktor Rentabilitas menggunakan dua 

rasio yang dapat ditampilkan dalam rumus sebagai berikut : 

1) Rasio Laba sebelum Pajak terhadap Total Aktiva 

Rasio Rentabilitas 1 (ROA) = 
UsahaVolumerataRata

pajaksebelumLaba
−

x 

100% 

Perhitungan terhadap ROA dilakukan dengan cara rasio 

sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 

kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan 

maksimal 100 
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Nilai Kredit (NK) = 
015,0

ROARasio
(maksimal 100) 

Bobot untuk penilaian komponen ini adalah 5% dari 

keseluruhan penilaian faktor CAMEL 

2) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

Rasio Rentabilitas 2 (BOPO) = 

lOperasionaPendapa
lOperasionaBiaya

tan
x100% 

Perhitungan pada rasio efisiensi BOPO dilakukan dengan cara 

rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 

penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 sampai 

dengan maksimal 100 

Nilai Kredit (NK) = 
08,0

100 BOPORasio−
(maksimal 100) 

Bobot untuk penilaian komponen ini adalah 5% dari 

keseluruhan penilaian faktor CAMEL 

 Tabel 2.4 Aspek Penilaian Rentabilitas 

Kriteria 

 

Hasil Rasio 

Rasio 1 Rasio 2 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

> 1,215% 

%215,1999,0 <−≥  

%999%765,0 <−≥  

< 0,765% 

%52,93≥  

>93,52%- %72,94≤  

>94,72% - 

%92,95≤  

>95,92% 

Sumber : SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR 
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e. Faktor Likuiditas (Liquidty) 

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank yang 

bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, 

dapat membayar semua deposantnya, serta dapat memenuhi 

permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan 

(Mulyono, 1995:79) Oleh karena itu bank dikatakan liquid apabila 

Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan 

digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. 

1) Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari butir 

1 diatas, tetapi yang bersangkutan juga mempunyai assets lain 

(khususnya surat-suat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-

waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. 

2) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan 

cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang. 

Penilaian terhadap faktor Liquiditas menggunakan dua rasio 

yang dapat ditampilkan dalam rumus sebagai berikut : 

1) Perbandingan antara Alat Liquid terhadap Hutang Lancar 

(Cash Ratio) 

Cash Ratio adalah rasio alat liquid terhadap hutang lancar 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

membayar hutang lancarnya dengan menggunakan alat 

liquidnya. 

Rasio Liquiditas 1 (Cash Ratio) = 
LancargHu

LiquidAlat
tan

x100% 
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Yang dimaksud dengan alat liquid disini adalah kas, 

penenaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan 

yang sudah dikurangi dengan tabungan bank lain. Hutang 

lancar yang dimaksud adalah tabungan dan deposito 

berjangka.  

Nilai Kredit (NK) = 
05,0

CRRasio
(maksimal 100) 

Formulasi ini menjadi nilai kredit yaitu 0% mendapat nilai 

kredit 0, dan dari setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 

1 dengan maksimal 100 

Bobot untuk penilaian komponen ini ditetapkan sebesar 5% 

dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 

2) Perbandingan antara Kredit yang Diberikan terhadap Dana 

yang Diterima oleh bank (Loan to Deposit Ratio/LDR) 

Loan to Deposit Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya 

Rasio Likuiditas 2 (LDR) = 
BankDiterimayangDana

DiberikanyangKredit x100% 

Kredit yang dimaksud perhitungan ini meliputi: 
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a. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi 

dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai oleh bank 

lain 

b. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit yang 

diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan 

c. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit yang 

diberikan dalam rangka kredit sindikasi. 

Dana yang diterima oleh bank meliputi : 

a. Dana Sendiri (Dana Intern) 

Yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti 

setoran modal/penjualan saham, pemupukan 

cadangan, laba yang ditahan dll. Dana ini sifatnya 

tetap 

b. Dana Asing (Dana ekstern) 

Yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga, seperti 

deposito, giro, call money dll. Dana ini sifatnya 

sementara atau harus dikembalikan. 

Tabel 2.5 Tingkat Penilaian Aspek Likuiditas 

 

Kriteria 

Rasio Penilaian 

LDR Cash Ratio 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak Sehat 

> 4,05% 

> 3,30% - < 4,04% 

> 2,55% - < 3,30% 

< 2,55% 

< 94,75% 

> 94,75% - < 98,50% 

> 98,50% - < 102,25% 

> 102,25% 

Sumber : SK DIR BI No. 30/12/KEP/DI 
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2.3 Penilaian Terdahulu 

2.3.1. Penelitian Agustina Maria Wulansari 

Maria meneliti tentang “ Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada 

PD. BPR-BKK se Kabupaten Pati Tahun 2002 – 2004” (Skripsi, Jurusan 

Akuntansi Universitas Negeri Semarang, 2006). Dimana populasi dalam 

penelitian ini adalah sejumlah PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten 

Pati yang berjumlah 21 bank. Sedangkan sampel penelitian sebanyak 17 

BPR-BKK. Penentuan anggota sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metade solvin. Sedangkan metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode metade wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

Agustina adalah menggunakan analisis deskriptis dan analisis kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatah BPR-BKK Se 

Kabupaten Pati dari tahun 2003 – 2004 mengalami peningkatan. 

Sedangkan dilihat dari setiap komponen CAMEL dari tahun 2002 – 

2004 kondisinya mengalami fluktuatif. 

Dalam hal ini penulis meneliti tentang “Analisis Tingkat 

Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat ( Studi Komparasi Sebelum dan 

Sesudah Merger pada PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang)” . Dimana 

penulis mengambil populasi sembilan (9) BPR-BKK dan 5 (lima) BPR-

BKK yang tidak tergabung dalam marger di kabupaten Semarang, 

perbedaan yang tampak dari penelitian Agustina Maria W dengan 

penulis adalah jenis penelitian ini populasi deskriptif, penulis 
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menganalisis antara tingakat kesehatan BPR-BKK se Kabupaten 

Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan di 

bidang permodalan, kualitas asset, manajemen dan liquiditas sementara 

kualitas asset dan rentabilitas mengalami penurunan. 

2.3.2. Penelitian Palupi Ratna Kurniasari 

Palupi meneliti tentang “ Evaluasi Tingkat Kesehatan Sebelum 

dan Sesudah Merger pada PD.BPR/BKK Kota Semarang” (Skripsi, 

Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang, 2006). Dimana 

populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah PD. BPR BKK yang ada 

di Kota Semarang yang berjumlah 9 bank. Sedangkan metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian Agustina adalah menggunakan analisis 

deskriptis dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Tingkat Kesehatan PD.BPR-BKK sesudah merger mengalami 

peningkatan di bidang permodalan, kualitas asset, dan manajemen 

sementara rentabilitas dan likuiditas mengalami penurunan. 

Hasil penelitian dari Palupi Ratna Kurniasari merupakan 

penelitian yang menarik penulis untuk meneruskannya penelitian tentang 

PD.BPR-BKK merger. Hal tersebut memacu penulis untuk melakukan 

penelitian yang sama dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di 

Kabupaten Semarang apakah akan mengalami hal yang sama dengan 

hasil penelitian yang dilakukan di Kota Semarang. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

Kegiatan pokok industri perbankan adalah menghimpun dana dari anggota 

masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkanya kembali pada anggota 

masyarakat pemakai dana yang memerlukan dana. Dengan kegiatan tersebut maka 

akan tercipta satu mekanisme yang dapat mendaya gunakan sumber ekonomi 

masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi negara. Hal diatas dapat ditunjang dengan menjaga kepercayaan kepada 

para pemakai jasa, oleh karena itu bank harus mampu menjaga tingkat 

kesehatannya untuk menjaga kelangsungan usahanya. 

Kesehatan suatu bank dalam hal ini adalah PD. BPR-BKK di Kabupaten 

Semarang merupakan kepentigan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan 

pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku 

pembina dan pengawas bank baik sebelum adanya kebijakan merger maupun 

setelah dilakukannya merger. Penilaian tingkat kesehatan dilakukan karena bank 

harus selalu memperhatikan asas kehati-hatian agar dapat terhindar dari masalah-

masalah yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. 

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan maksud untuk menilai 

sejauh mana kinerja kelayakan usaha dan kelangsungan hidup BPR. Tata Cara 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang sesuai dengan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR/97 dan Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 30/3/UPPB/97 tanggal 30 April 1997 yaitu dengan cara 

menilai faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan 

likuiditas atau yang disebut CAMEL. 
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Penilaian tingkat kesehatan itu sendiri didasarkan pada ketentuan 

perhitungan rasio atas berbagai faktor dan komponen yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. Rasio yang diperoleh dari hasil penilaian faktor dan komponen 

tersebut selanjutnya diberi kredit 0 sampai dengan 100. Nilai kredit yang 

diperoleh dari hasil kualifikasi digunakan untuk menetukan predikat kesehatan 

dari BPR yang meliputi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. 

 Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data dan penelitian biasanya dilakukan dengan wawancara, 

angket, pengamatan dan observasi, test serta dokumentasi. Pemilihan metode 

sangat ditentukan beberapa hal yaitu: objek penelitian, sumber data, waktu, dana 

yang tersedia, jumlah tenega peneliti dan teknik yang akan digunakan untuk 

mengolah data bila sudah terkumpul. 

 

3.1 Obyek Penelitian 

 Badan Kredit Kecamatan didirikan oleh pemerintah daerah propinsi 

Jawa Tengah pada tahun 1970. Lembaga ini tidak memiliki ijin sebagai 

suatu bank sekunder karena peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri 

keuangan pada tahun 1968 menetapkan bahwa untuk sementara waktu 

ditutup pengeluaran ijin bank baru. Oleh karena itu, BKK beroperasi sebagai 

suatu Lembaga keuangan bukan bank (LKBB).  

 Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 20 

tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan 

Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah banyak peraturan yang telah 

direvisi dan ditata ulang, PD. BPR-BKK didirikan dengan maksud dan 

tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan 

pembangunan daerah disegala bidang serta dalam rangka meningkatkan 
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taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pada 

khususnya dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional pada 

umumnya. 

Obyek penelitian ini adalah semua PD.BPR-BKK di Kabupaten 

Semarang, dengan menganalisis tentang tingkat kesehatan PD. BPR-BKK 

menggunakan CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earning, 

Liquidity)  

 

3.2 Populasi 

Penelitian ini menggunakan teknik populasi, yaitu mengambil seluruh 

subyek penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung atau pegukuran, kuantitatif atau kualitatif mengenai karakteristik 

tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin di 

pelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2000:6) Aspek yang akan diteliti yaitu 

CAMEL dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2006. Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh PD. BPR-

BKK di Kabupaten Semarang yang meliputi : 

- PD BPR-BKK Daerah Ungaran 

- PD. BPR-BKK Daerah Klepu 

- PD. BPR-BKK Daerah Bawen 

- PD. BPR-BKK Daerah Ambarawa 

- PD. BPR-BKK Daerah Banyubiru 

- PD. BPR-BKK Daerah Jambu 
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- PD. BPR-BKK Daerah Tuntang 

- PD. BPR-BKK Daerah Sumowono 

- PD. BPR-BKK Daerah Bringin 

- PD. BPR-BKK Daerah Tengaran 

- PD. BPR-BKK Daerah Suruh 

- PD. BPR-BKK Daerah Susukan 

- PD. BPR-BKK Daerah Pabelan  

- PD. BPR-BKK Daerah Getasan 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yaitu objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian (Arikunto, 2002:99). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

penelitian adalah tingkat kesehatan PD.BPR-BKK.  

Subvariabel dalam penelitian ini adalah: 

a) Permodalan (capital) 

b) Aktiva Produktif (assets) 

c) Manajemen (Management) 

d) Rentabilitas (rentability) 

e) Likuiditas (liquidity) 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Data Primer 
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Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam 

penelitian ini data pimer berupa laporan keuangan PD. BPR-BKK di 

Kabupaten Semarang.dan angket. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

sebagai pendukug data primer. Metode ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data laporan keuangan pada PD. BPR-BKK 

di Kabupaten Semarang untuk mengetahui aspek permodalan, 

kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan liquiditasnya. 

2. Metode Kuisioner atau Angket 

Kuisioner atau Angket yaitu daftar isian atau pertanyaan yang 

harus dijawab (diisi) oleh para responden berkaitan dengan data 

yang diperlukan dalam penelitian. 

Indikator dalam penilaian manajemen meliputi: 

a. Manajemen Umum 

1. Strategi/sasaran 

2. Struktur 

3. Sistem 

4. Kepemimpinan 

b. Manajemen Risiko 

1. Risiko likuiditas 
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2. Risiko kredit 

3. Risiko operasional 

4. Hukum 

5. Risiko pemilik/pengurus 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan 

saja, termasuk dalam klasifikasi data yang berskala ukur nominal dan 

ordinal (Dergibson siagian dkk, 2002:17) 

Dalam penelitian ini analisis ditekankan pada tujuh rasio dari 

empat komponen: 

a. Permodalan (Capital) 

Modal Sendiri Bank (Equity Fund) adalah sejumlah uang tunai 

yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang 

berasal dari dalam bank itu sendiri ; terdiri dari modal inti dan modal 

pelengkap 

Sedangkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu 

pos-pos aktiva yang diberikan bobot resiko yang terkandung pada 

aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan pada golongan 

nasabah, peminjam atau sifat barang jaminan. 

Rasio Pemodalan (CAR) adalah sebagai berikut: 

Rasio Permodalan (CAR) =
ATMR

PelengkapiModal )(int + x 100% 
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Formulasi rasio dalam nilai kredit : 

Nilai Kredit (NK)=
1,0

RasioCAR + 1 (maksimal 100) 

Nilai kredit dihitung sebagai berikut: 

Untuk rasio permodalan 0% memiliki nilai kredit 0 dan untuk setiap 

kenaikan 0,1% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100, 

kemudian skor diperoleh dengan cara mengalikan nilai kredit dengan 

bobot. 

b. Kualitas Aktiva Produktif ( Assets Quality) 

Rasio penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif adalah 

sebagai berikut : 

1. Perbandingan Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap 

Total Aktiva Produktif atau rasio KAP (Credit Risk Ratio/CRR) 

RasioKAP1(CRR) 

=
oduktifAktivaTotal

asikanDiklasifikyangoduktifAktiva
Pr

Pr x100% 

Dengan rasio ini maka gagalnya pengambilan kredit yang 

mengalami kemacetan dapat diukur. Adapun farmulasi rasio ini 

menjadi angka kredit yaitu untuk rasio 22,5% atau lebih diberi 

kredit 0 untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai 

kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. 

Nilai Kredit (NK) = 
15,0

%5,22 RasioKAP−
(maksimal 100) 
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Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 25% dari 

keseluruhan penilaian faktor CAMEL 

2. Perbandingan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

yang wajib Dibentuk (PPAPWD)  

Rasio KAP 2 (PPAP) = 
DibentukwajibyangPPAP

PPAP x 100% 

3. Rasio ini mengukur pemenuhan PPAP yang dibentuk bank 

terhadap PPAPWD yang ditetapkan Bank Indonesia sehubungan 

dengan adanya kewajiban bank untuk membentuk PPAP yang 

cukup untuk menutup resiko kemungkinan yang timbul dari 

penanaman aktiva produktifnya. 

4. Formulasi rasio ini menjadi nilai kredit ditentukan untuk rasio 0% 

mendapat nilai 0 dan setiap keneikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimal nilai kredit 100. 

Nilai Kredit (murni) = n Rasio x 1 

c. Rentabilitas (Rentabilty) 

Penilaian terhadap faktor Rentabilitas menggunakan dua rasio 

yang dapat ditampilkan dalam rumus berikut : 

1. Rasio Laba sebelum Pajak terhadap Total Aktiva 

Rasio Rentabilitas 1 (ROA) = 
UsahaVolumerataRata

pajaksebelumLaba
−

x 100% 
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Perhitungan terhadap ROA dilakukan dengan cara rasio sebesar 

0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 

0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 maksimal 100 

Nilai Kredit (NK) = 
015,0

ROARasio
(maksimal 100) 

2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

Rasio Rentabilitas 2 (BOPO) = 
lOperasionaPendapa

lOperasionaBiaya
tan

x100% 

Perhitungan pada rasio efisiensi BOPO dilakukan dengan cara 

rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 

penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan 

maksimal 100 

Nilai Kredit (NK) = 
08,0

100 BOPORasio−
(maksimal 100) 

d. Likuiditas ( Liquidity) 

Penilaian terhadap faktor Liquiditas menggunakan dua rasio 

yang dapat ditampilkan dalam rumus sebagai berikut : 

1. Perbandingan antara Alat Liquid terhadap Hutang Lancar (Cash 

Ratio) 

Rasio Liquiditas 1 (Cash Ratio) = 
LancargHu

LiquidAlat
tan

x100% 

Untuk risiko likuiditas 1 sebesar 0% nilai kredit 0, untuk setiap 

kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100 

Nilai Kredit (NK) = 
05,0

CRRasio
(maksimal 100) 
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2. Perbandingan antara Kredit yang Diberikan terhadap Dana yang 

Diterima oleh bank (Loan to Deposit Ratio/LDR) 

Rasio Likuiditas 2 (LDR) = 
BankDiterimayangDana

DiberikanyangKredit x100 

Untuk risiko liquiditas 2 sebesar 115% atau lebih, nilai kredit 0 dan 

untuk setiar penurunan 115% nilai kredit ditambah 4 dengan 

maksimal 100 

Nilai Kredit (NK) = (115 – Rasio LDR) x 4 (maksimal 100) 

Oleh Bank Indonesia gabungan faktor-faktor CAMEL di mana besarnya 

bobot untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Tingkat Kesehatan Bank ( Aspek Penilaian dan Bobotnya) 

Faktor yang Dinilai Komponen Bobot
Permodalan 
(Capital) 

Rasio modal terhadap aktiva tertimbang 
menurut risiko (ATMR) 

25%

KualitasAktivaProdu
ktif (Asset Equity) 
 
 

Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan 
terhadap jumlah aktiva produktif 
Rasio cadangan penghapusan aktiva terhadap 
jumlah aktiva yang diklasifikasikan 

25%
 

5% 
 

Manajemen 
(Management) 

a. Manajemen umum
b. Manajemen Resiko 

10%
15% 

Rentabilitas 
(Earning) 

a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha 
b. Rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional 

5% 
5% 

 

Likuiditas 
(Liquidity) 

a. Rasio kewajiban bersih call money 
terhadap aktiva lancar 

b. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga 

5% 
 

5% 

 Sumber : SK DIR BI No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 
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3.5.2 Analisis Diskriptif 

Penilaian manajemen didasarkan pada hasil penilaian jawaban 

pertanyaan dari komponen manajemen yang secara keseluruhan 

berjumlah 25. Skor diperoleh dengan mengalikan dengan bobot. 

Penilaian didasarkan pada dua aspek, yaitu: 

1. Manajemen umum (10 indikator) terdiri dari penilaian: 

1. Strategi/sasaran   1 indikator 

2. Struktur    2 indikator 

3. Sistem    4 indikator 

4. Kepemimpinan   3 indikator 

2. Manajemen risiko (15 indikator) terdiri dari penilaian: 

1. Risiko likuiditas 2 indikator 

2. Risiko kredit 3 indikator 

3. Risiko operasional 3 indikator 

4. Hukum 3 indikator 

5. Risiko pemilik/pengurus 4 indikator 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Penilaian Tingkat Kesehatan  

Analisis Surat Edaran Bank Indonesia No. 30 30/3/UP BB Tanggal 30 

April 1997 tentang kesehatan Bank, PD.BPR-BKK kabupaten Semarang 

terkena ketentuan penilaian tingkat kesehatan dengan adanya surat edaran 

tersebut yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diharapkan semua pihak 

bank yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia khususnya BPR 

dapat mematuhi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan terutama di 

bidang keuangan. 

Mengetahui keuangan PD.BPR-BKK kabupaten Semarang yang 

terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi merupakan salah satu data yang 

akan digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu merupakan 

penilaian tentang permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan 

likuiditas. 

Melihat posisi keuangan yang diketahui dari laporan keuangan 

tersebut PD.BPR-BKK kabupaten Semarang mengalami peningkatan 

kemajuan dan perkembangan selama dua tahun yaitu tahun 2005 dan 2006. 

Penilaian dan perhitungan tingkat kesehatan didasarkan atas lima aspek 
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dengan menggunakan laporan neraca dan laba/rugi akhir tahun masing-

masing PD.BPR-BKK kabupaten Semarang.  

1. Permodalan (Capital) 

Penilaian dan perhitungan tingkat kesehatan didasarkan aspek 

permodalan dengan menggunakan laporan neraca dan laba/rugi akhir 

tahun masing-masing PD.BPR-BKK kabupaten Semarang. Penilaian 

perhitungan aspek permodalan yang dinilai adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Permodalan 

No Nama BKK CAR Rata- 
rata Kategori 2005 2006

1 PD BPR-BKK Ungaran  23,16% 27,27% 25,22% Sehat 

2 PD BPR-BKK Klepu 2,80% 6,45% 4,63% Tidak Sehat 

3 PD BPR-BKK Banyubiru 2,46% 1,63% 2,05% Tidak Sehat 

4 PD BPR-BKK Bawen -2,17% -0,23% -1,20% Tidak Sehat 

5 PD BPR-BKK Jambu 2,31% -5,02% -1,36% Tidak Sehat 

6 PD BPR-BKK Bringin 2,39% 1,43% 1,91% Tidak Sehat 

7 PD BPR-BKK Sumowono 2,45% -15,71% -6,63% Tidak Sehat 

8 PD BPR-BKK Ambarawa -5,95% 0,03% -2,96% Tidak Sehat 

9 PD BPR-BKK Tuntang 0,33% -10,52% -5,10% Tidak Sehat 

10 PD BPR-BKK Getasan 13,02% 29,89% 21,46% Sehat 

11 PD BPR-BKK Susukan 11,60% 27,84% 19,72% Sehat 

12 PD BPR-BKK Tengaran 10,89% 27,91% 19,40% Sehat 

13 PD BPR-BKK Suruh 17,54% 35,53% 26,54% Sehat 

14 PD BPR-BKK Pabelan 6,27% 8,61% 7,44% Kurang Sehat

 Rata-Rata 4.92% 8.30% 6.61% Kurang Sehat
Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat rata-rata CAR pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang tahun 2005 adalah sebesar 4,92%. Hal ini berati 

bahwa bank kurang mampu untuk menjamin setiap Rp. 1000,00 
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kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri 

sebesar Rp.492. Berdasarkan kriteria BI, rata-rata CAR pada PD.BPR-

BKK Kabupaten Semarang tahun 2005 dinilai tidak sehat karena nilai 

rasio CARnya kurang dari 6,5% dalam menyediakan dana, sehingga 

apabila bank diliquidasi bank tidak mampu untuk memenuhi 

kewajibannya. 

Tahun 2006, rata-rata CAR yang diperoleh oleh PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang mengalami kenaikan, nilai CAR tahun 2006 

sebesar 8,30% hal itu mengindikasikan bahwa permodalan PD.BPR-

BKK Kabupaten Semarang semakin membaik karena bank mampu 

untuk menjamin setiap Rp. 1000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi 

sebesar Rp. 830. Berdasarkan kriteria BI, rata-rata CAR pada PD.BPR-

BKK Kabupaten Semarang tahun 2006 dinilai sehat karena lebih dari 

dari 8,0% sesuai dengan ketentuan BI. Untuk lebih jelasnya rata-rata 

rasio CAR masing-masing PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang dapat 

dilihat dalam grafik berikut. 

Grafik 4.1. Rasio CAR PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang Tahun 
2005 dan 2006 
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Grand mean rasio CAR PD. BPR-BKK Kabupaten semarang 

secara keseluruhan termasuk dalam kategori kurang sehat, karena rasioa 

CAR yang diperoleh sebesar 6,61%, karena nilai rasio CARnya kurang 

dari 6,5%, sehingga apabila bank diliquidasi, bank kurang mampu untuk 

memenuhi kewajibannya. PD. BPR-BKK yang rasionya mendekati 

grand mean adalah PD. BPR-BKK Pabelan dan Klepu sedangkan untuk 

PD. BPR-BKK yang lainnnya berada jauh dibawah grand mean seperti 

PD. BPR-BKK Banyubiru, Bawen, Jambu, Bringin, Sumowono, 

Ambarawa, dan Tuntang. Sedangkan PD. BPR-BKK yang berada di atas 

grand mean diantaranya PD. BPR-BKK Ungaran, Susukan, Tengaran 

dan PD. BPR-BKK Suruh.  

2. Kualitas Aktiva Produktif (Assets) 

Dalam penilaian aspek kualitas aktiva produktif rasio yang 

digunakan untuk mengkuantifikasikan aktiva produktif didasarkan pada 

dua rasio, yaitu: 

1) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 

produktif 

2) Rasio aktiva penghapusan Kualitas aktiva produktif terhadap 

penyisikan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. 

Kualitas aktiva produktif diukur dengan menggunakan rasio KAP 

dan rasio PPAP. Nilai KAP dari suatu bank jika semakin besar, maka 

kualitas aktiva produktif pada bank tersebut semakin tidak sehat begitu 

pula sebaliknya. Aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan 
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jumlah dari aktiva produktif yang diperkirakan mengalami masalah pada 

penagihannya, sehingga semakin besar jumlah aktiva produktif yang di 

klasifikasi maka resiko gagalnya pengembalian kredit pada bank tersebut 

juga besar. 

Tabel 4.2 
Perhitungan Rasio PPAP 

No Nama BKK PPAP Rata- rata Kategori 
2005 2006

1 PD BPR-BKK Ungaran  41,08% 53,53% 47,31% Tidak Sehat 
2 PD BPR-BKK Klepu 95,09% 29,00% 62,05% Kurang Sehat 
3 PD BPR-BKK Banyubiru 69,09% 53,08% 61,09% Kurang Sehat 
4 PD BPR-BKK Bawen 48,83% 57,29% 53,06% Kurang Sehat 
5 PD BPR-BKK Jambu 31,69% 53,58% 42,64% Tidak Sehat 
6 PD BPR-BKK Bringin 44,53% 36,95% 40,74% Tidak Sehat 
7 PD BPR-BKK Sumowono 44,86% 73,19% 59,03% Kurang Sehat 
8 PD BPR-BKK Ambarawa 74,65% 68,29% 71,47% Cukup Sehat 
9 PD BPR-BKK Tuntang 95,17% 81,28% 88,23% Sehat 

10 PD BPR-BKK Getasan 40,18% 39,55% 39,87% Tidak Sehat 
11 PD BPR-BKK Susukan 31,88% 40,76% 36,32% Tidak Sehat 
12 PD BPR-BKK Tengaran 34,13% 38,77% 36,45% Tidak Sehat 
13 PD BPR-BKK Suruh 39,66% 37,45% 38,56% Tidak Sehat 
14 PD BPR-BKK Pabelan 28,31% 22,64% 25,48% Tidak Sehat 

 Rata-Rata 52,16% 48,60% 50,38% Tidak Sehat 
Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 

Untuk menjaga bank dari kerugian yang mungkin timbul dari 

penanaman aktiva produktif, maka jumlah PPAP bank harus memenuhi 

jumlah dari PPAP yang wajib dibentuk oleh bank (PPAPWD) jadi 

semakin besar nilai dari rasio PPAP maka bank tersebut dinilai semakin 

mampu untuk menutup setiap kerugian yang terjadi dengan penyediaan 

PPAPnya. Adapun PPAPWD diperoleh dengan menjumlahkan 0,5% dari 
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aktiva produktif lancar, 10% dari aktiva produktif kurang lancar, 50% 

dari aktiva produktif diragukan dan 100% dari aktiva produktif macet. 

Tahun 2005, rata-rata rasio PPAP pada PD.BPR-BKK Kabupaten 

Semaranga dalah sebesar 51,16%. Hal ini berarti bahwa dari setiap 

Rp.1000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD.BPR-BKK 

Kabupaten Semarang secara rata-rata mampu untuk menyediakan dana 

penghapusan piutang sebesar Rp.513.70 jadi masih terdapat kerugian 

Rp. 486,30 dan kerugian tersebut secara tidak langsung akan 

mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh oleh pihak bank. Pada 

tahun yang bersangkutan, kualitas PPAP pada PD.BPR-BKK Kabupaten 

Semarang secara rata-rata dinilai kurang sehat karena lebih dari 51% dari 

standar penilaian BI. 

Tahun 2006, rata-rata rasio PPAP pada PD. BPR-BKK Kabupaten 

Semarang adalah sebesar 48,60%. Hal ini berarti bahwa dari setiap 

Rp.1000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka rata-rata PD.BPR-

BKK Kabupaten Semarang mampu untuk menyediakan dana 

penghapusan piutang sebesar Rp. 486,00 Jadi apabila terjadi kerugian 

akibat penanaman aktiva produktif sebesar Rp. 1000,00 maka bank 

tersebut hanya mampu menutup kerugian Rp. 486,00 dan masih terdapat 

kerugian sebesar Rp.514,0. Berdasarkan kriteria BI maka KAP pada PD. 

BPR-BKK Kabupaten Semarang dikategorikan tidak sehat karena tidak 

mampu memenuhi PPAPWD yang ditetapkan BI, kondisi pada tahun 

2006 menunjukkan adanya sedikit penurunan dibanding tahun 2005. 
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Untuk lebih jelasnya rasio KAP PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang 

dapat dilihat dalam grafik berikut. 

Grafik 4.2. Rasio PPAP PD. BKK-BPR Kab. Semarang tahun 2005 dan 

2006 
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Grand mean dari rasio PPAP pada PD. BPR-BKK Kabupaten 

Semarang adalah sebesar 50,38%. Hal ini berarti bahwa dari setiap 

Rp.1000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka rata-rata PD.BPR-

BKK Kabupaten Semarang tidak mampu untuk menyediakan dana 

penghapusan piutang sebesar Rp. 486,00 Jadi apabila terjadi kerugian 

akibat penanaman aktiva produktif sebesar Rp. 1000,00 maka bank 

tersebut hanya mampu menutup kerugian Rp. 503,8. Berdasarkan 

kriteria BI maka grand mean dari rasio KAP pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang dikategorikan tidak sehat karena tidak mampu 

memenuhi PPAPWD yang ditetapkan BI. PD. BPR-BKK yang rasionya 

KAP mendekatan grand mean adalah PD. BPR-BKK Sumowono, 

Bringin, Bawen Ungaran, Klepu dan Banyubiru. Sedangkan yang berada 
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jauh dibawah grand mean adalah PD. BPR-BKK Getasan, Susukan, 

Tengaran, Suruh dan Pabelan. Sedangkan yang berada di atas grand 

mean adalah PD. BPR-BKK Ambarawa dan Tuntang.  

Tabel 4.3 
Perhitungan Rasio KAP 

No Nama BKK KAP Rata- rata Kategori 
2005 2006

1 PD BPR-BKK Ungaran  1.56% 1.99% 1.78% Sehat
2 PD BPR-BKK Klepu 4.29% 4.45% 4.37% Sehat
3 PD BPR-BKK Banyubiru 1.75% 5.23% 3.49% Sehat
4 PD BPR-BKK Bawen 3.33% 3.97% 3.65% Sehat
5 PD BPR-BKK Jambu 1.84% 8.67% 5.25% Sehat
6 PD BPR-BKK Bringin 1.47% 1.35% 1.41% Sehat
7 PD BPR-BKK Sumowono 3.01% 14.22% 8.61% Sehat
8 PD BPR-BKK Ambarawa 21.86% 16.05% 18.95% Tidak Sehat
9 PD BPR-BKK Tuntang 2.16% 11.62% 6.89% Sehat

10 PD BPR-BKK Getasan 4.98% 4.90% 4.94% Sehat
11 PD BPR-BKK Susukan 3.92% 2.77% 3.34% Sehat
12 PD BPR-BKK Tengaran 2.33% 2.65% 2.49% Sehat
13 PD BPR-BKK Suruh 3.90% 2.51% 3.20% Sehat
14 PD BPR-BKK Pabelan 1.24% 0.99% 1.11% Sehat

 Rata-Rata 4.12% 5.81% 4.96% Sehat 
Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rasio Kualitas Aktiva 

PD.BPR-BKK Ungaran secara rata-rata sebesar 4,98% pada akhir tahun 

2005-2006 dengan kriteria sehat. Hal ini berarti bahwa bank mampu 

untuk menjamin setiap Rp.1000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva 

prodiktif terhadap resiko kegagalan pengembalian kredit sebesar Rp. 

498.00, dari aktiva produktif bank mengambil 35% per tahun, jadi 

tingkat pengembalian kredit secara rata-rata dinilai baik karena hasil 
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selisih antara bunga per tahun dengan prosentase resiko gagalnya 

pengembalian kredit masih terdapat 25,12% dari total aktiva produktif 

yang akan diterima sebagai pendapatan operasional. Hal ini 

mengindikasikan bahwa PD.BPR-BKK memiliki kemampuan untuk 

mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang 

diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau 

seluruh kredit yang diterima dari bank tersebut.  

Grafik 4.3. Rasio KAP PD. BKK-BPR Kab. Semarang tahun 2005 dan 
2006 
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3. Manajemen (Management) 

Faktor manajemen ini terdiri dari dua komponen yaitu manajemen 

umum dan manajemen resiko. Komponen manajemen baik manajemen 

umum maupun manajemen resiko diukur dengan menggunakan skala 

penilaian dengan sekor antara 0 sampai 4. Penilaian didasarkan pada 

jawaban atas dasar pertanyaan yang terdiri dari 25 pertanyaan. Penilaian 

atas jawaban dibutuhkan sebagai berikut : 
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1. Kondisi lemah  = 0 

2. Kondisi antara  = 1, 2, dan 3 

3. Kondisi baik  = 4 

Untuk mendapatkan nilai kredit adalah dengan mengalikan masing-

masing skala penilaian pada jumlah yang ada pada skala tersebut, lalu nilai 

kredit yang ada pada masing-masing skala di jumlahkan sehingga menjadi 

total kredit pada masing-masing komponen manajemen umum maupun 

manajemen resiko. Adapun hasil penilaian komponen umum dan 

manajemen resiko dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

a. Manajemen Umum 

Tabel 4.4 

Penilaian manajemen Umum 

BPR BKK 
Penilaian Manajemen Umum  

2005 2006 Rata-rata Kategori

PD BPR-BKK Ungaran  33 32 32,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Klepu 32 35 33,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Banyubiru 29 32 30,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Bawen 28 32 30 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Jambu 31 23 27 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Bringin 31 32 31,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Sumowono 31 30 30,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Ambarawa  29 30 29,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Tuntang 30 33 31,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Getasan 32 31 31,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Susukan 30 30 30 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Tengaran 32 31 31,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Suruh 30 29 29,5 Cukup Sehat 

PD BPR-BKK Pabelan 30 30 30 Cukup Sehat 

Rata-rata 30,61 30,76 30,685 Cukup Sehat 
 Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 
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Berdasarkan tabel diatas rata-rata penilaian aspek manajemen umum PD. 

BPR-BKK Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori cukup sehat. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa bank-bank PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang secara rata-rata mampu untuk memanage baik 

secara baik terhadap strategi, struktur, sistem maupun dalam 

kepemimpinannya sehingga bank secara maksimal dalam pencapaian 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2006 terdapat sedikit 

peningkatan dibandingkan pada tahun 2005 yaitu dari 30,61 menjadi 

30,76, namun demikian masih dalam kriteria cukup sehat. 

b. Manajemen Resiko 

Tabel 4.5 

Penilaian manajemen Resiko  

BPR BKK 
Penilaian Manajemen Resiko 

2005 2006 Rata-rata Kategori

PD BPR-BKK Ungaran 43 38 40.5 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Klepu 42 40 41 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Banyubiru 41 38 39,5 Kurang Sehat

PD BPR-BKK Bawen 42 40 41 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Jambu 43 44 43,5 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Bringin 42 39 40,5 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Sumowono 41 44 42,5 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Ambarawa 40 39 39,5 Kurang Sehat

PD BPR-BKK Tuntang 42 42 42 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Getasan 40 39 39,5 Kurang Sehat

PD BPR-BKK Susukan 42 43 42,5 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Tengaran 38 40 39 Kurang Sehat

PD BPR-BKK Suruh 41 40 40,5 Cukup Sehat

PD BPR-BKK Pabelan 40 38 39 Kurang Sehat

Rata-rata 41.31 40.46 40,885 Cukup Sehat

 Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata manajemen 

resiko pada PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang tahun 2005 adalah 

sebesar 41,31. Berdasarkan ketetapan BI maka manajemen umum dan 

manajemen resiko pada PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang secara rata-

rata berada dalam kondisi cukup sehat artinya bahwa pada tahun yang 

bersangkutan PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang secara rata-rata 

mampu untuk memanage resiko yang timbul pada setiap aktivitas PD. 

BPR-BKK. Rata-rata dari manajemen resiko pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang terjadi penurunan dari 41,31 menjadi 40,46, 

namun demikian penurunan tersebut belum mempengaruhi kinerja dalam 

penggulangan resiko aktivitas yang dilakukan oleh PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang karena kriteria masih dalam kondisi cukup sehat. 

4. Rentabilitas 

Dalam penilaian rentabilitas faktor-faktor yang diperlukan dalam 

perhitungan adalah total aktiva dan laba itu sendiri. Rentabilitas adalah 

kemampuan bank dalam menghasilkan lama selama periode tertentu. 

Adapun penilaian rentabilitas didasarkan dua rasio, yaitu : 

1) Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata 

volume usaha (ROA) dalam periode yang sama, dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

a. Untuk rasio 0 atau negatif diberikan nilai kredit 0 dan 

b. Untuk setiap kenaikan 0,115% mulai dari 0% nilai kredit 

ditambah dengan 1 dengan maksimum 100. 
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2) Rasio beban operasional terhadap penadapatan operasional dalam 

periode yang sama dengan perhitungan sebagai berikut: 

a. Untuk rasio 100% atau lebih diberikan nilai kredit 0 dan 

b. Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% mulai dari 100% nilai 

kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

Besar atau kecilnya nilai ROA sangat dipengaruhi oleh besar dan 

kecilnya jumlah laba yang diperoleh dari masing-masing bank. Jadi 

semakin besar jumlah laba yang diperoleh suatu bank akan semakin baik 

karena akan semakin memperbesar nilai dari ROA sehingga secara 

langsung akan memperkuat kondisi suatu bank. Adapun volume usaha 

itu sendiri diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari kas, aktiva antar 

bank, kredit yang diberikan, aktiva tetap dan investasi, aktiva lain-lain 

dan jumlah tersebut dikurangi dengan jumlah PPAP. 

Tabel 4.5 
Perhitungan Rasio ROA  

No Nama BKK 
ROA Rata- 

rata Kategori 2005 2006 

1 PD BPR-BKK Ungaran  2,35% 2,56% 2,46% Sehat 

2 PD BPR-BKK Klepu 5,14% 2,71% 3,93% Sehat 

3 PD BPR-BKK Banyubiru 3,27% 1,66% 2,47% Sehat 

4 PD BPR-BKK Bawen -1,07% -0,24% -0,66% Tidak Sehat 

5 PD BPR-BKK Jambu 2,43% -5,15% -1,36% Tidak Sehat 

6 PD BPR-BKK Bringin 1,57% 1,32% 1,45% Sehat 

7 PD BPR-BKK Sumowono 0,30% -16,93% -8,32% Tidak Sehat 

8 PD BPR-BKK Ambarawa -1,00% 0,03% -0,49% Tidak Sehat 

9 PD BPR-BKK Tuntang 0,28% -11,48% -5,60% Tidak Sehat 

10 PD BPR-BKK Getasan 4,13% 4,87% 4,50% Sehat 

11 PD BPR-BKK Susukan 3,87% 4,70% 4,29% Sehat 
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12 PD BPR-BKK Tengaran 3,15% 3,41% 3,28% Sehat 

13 PD BPR-BKK Suruh 5,71% 5,14% 5,43% Sehat 

14 PD BPR-BKK Pabelan 2,08% 4,87% 3,48% Sehat 

 Rata-Rata 2,30% -0,18% 1,06% Cukup Sehat 
Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata ROA pada PD. 

BPR-BKK Kabuapaten Semarang pada tahun 2005 adalah sebesar 

2,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap Rp. 1000,00 modal 

yang ditanam pada aktiva produktif rata-rata mampu untuk 

menghasilkan laba sebesar 23,00. Tahun 2006 yang memiliki rasio 

-0,18% hal ini menunjukkan bahwa dari setiap Rp.1000,00 modal 

yang ditanam pada aktiva produktif tidak mampu menghasilkan 

laba. Penurunan jumlah ini diakibatkan oleh kerugian yang diderita 

oleh PD.BPR-BKK Sumowono. Untuk lebih jelasnya rasio ROA 

PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang tahun 2005 dan 2006 dapat 

dilihat dalam grafik berikut. 

Grafik. 4.4. Rasio ROA PD. BPR-BKK Kab. Semarang Tahun 2005 
dan 2006 
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Grand mean yang diperoleh sebesar 1,06% yang mana rasio 

tersebut menunjukkan bahwa dari Rp. 1000,0 modal yang ditanam pada 

aktiva produktif menghasilkan laba sebesar Rp. 10,6. Berdasarkan 

ketetapan BI maka grand mean dari ROA pada PD.BPR-BKK 

Kabupaten Semarang berada dalam kondisi cukup sehat, karena nilai 

rata-rata ROA yang dicapai lebih dari 0,999%. PD. BPR-BKK yang rata-

ratanya diperoleh mendekati grand adalah PD. BPR-BKK Bringin, 

Banyubiru, Ungaran dan Klepu. Sedangkan yang lainnnya seperti PD. 

BPR-BKK Bawen, Jambu, Sumowono, Ambarawa Tuntang berada di 

bawah grand mean. Sedangkan PD. BPR-BKK yang berada di atas grand 

mean adalah PD. BPR-BKK Getasan, Susukan, Tengaran, Suruh dan 

PD. BPR-BKK Pabelan. 

Jumlah laba tersebut murni diperhitungkan sebagai laba karena 

laba tersebut didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya yang 

dikeluarkan oleh bank, namaun laba tersebut bukan merupakan laba 

bersih karena belum dikurangi pajak penghasilan. Setelah dikurangi 

dengan pajak penghasilan laba tersebut menjadi laba bersih yang secara 

langsung akan ditambahkan ke dalam modal sendiri. Jadi semakin tinggi 

nilai ROA pada suatu bank, akan semakin baik karena selain akan 

memperkuat faktor permodalan suatu bank juga akan memperluas 

usahanya di bidang penenaman aktiva produktif.  
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Tabel 4.6 

Perhitungan Rasio BOPO  

No Nama BKK 
BOPO Rata-

rata 
Kategori 

2005 2006 

1 PD BPR-BKK Ungaran  81,01% 86,52% 83,77% Sehat 

2 PD BPR-BKK Klepu 78,99% 89,67% 84,33% Sehat 

3 PD BPR-BKK Banyubiru 82,54% 84,92% 83,73% Sehat 

4 PD BPR-BKK Bawen 94,27% 103,74% 99,01% Tidak Sehat 

5 PD BPR-BKK Jambu 89,45% 115,56% 102,51% Tidak Sehat 

6 PD BPR-BKK Bringin 91,92% 94,03% 92,98% Sehat 

7 PD BPR-BKK Sumowono 88,10% 146,54% 117,32% Tidak Sehat 

8 PD BPR-BKK Ambarawa 81,01% 106,28% 93,65% Cukup Sehat

9 PD BPR-BKK Tuntang 139,89% 143,77% 141,83% Tidak Sehat 

10 PD BPR-BKK Getasan 78,31% 74,65% 76,48% Sehat 

11 PD BPR-BKK Susukan 77,64% 76,38% 77,01% Sehat 

12 PD BPR-BKK Tengaran 80,43% 81,88% 81,16% Sehat 

13 PD BPR-BKK Suruh 74,25% 73,59% 73,92% Sehat 

14 PD BPR-BKK Pabelan 86,99% 122,81% 104,90% Tidak Sehat 

 Rata-Rata 87,42% 100,03% 93,76% Cukup Sehat
Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 

Semakin besar nilai dari ratio BOPO maka menunjukkan Kinerja 

Bank tersebut semakin buruk, karena semakin besar nilai dari ratio 

BOPO maka semakin besar pula jumlah biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh statu bank untuk mendapatkan pendapatan operasional, 

dan selisih antara pendapatan operasional dengan biaya operasional 

biasa disebut disebut dengan laba operasional. Dengan kata lain semakin 

besar jumlah biaya operasional yang dikeluarkan berarti semakin kecil 

pula jumlah laba operasional yang didapat oleh bank tersebut. 
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Berdasarkan tabel 4.7 Pada tahun 2005, rata-rata BOPO pada 

PD.BPR-BKK di Kabupaten Semarang adalah sebesar 87,42%. Hal ini 

berarti bahwa untuk mendapatkan pendapatan operasional sebesar Rp. 

1000,00 maka PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang secara rata-rata 

harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp. 874,20 berdasarkan 

kriteria BI, maka rata-rata rasio BOPO pada PD.BPR-BKK Kabupaten 

Semarang dapat dikategorikan sehat karena nilai rasionya kurang dari 

93,52%. Ratio rata-rata BOPO pada tahun 2006 mengalami peningkatan 

menjadi 100,03, hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk mendapatakan 

pendapatan operacional sebesar Rp. 1000,00 maka PD. BPR-BKK di 

Kabupaten Semarang secara rata-rata harus mengeluarkan biaya 

operasional sebesar Rp. 1000,3. Berdasarkan kriteria BI, maka rata-rata 

rasio BOPO PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang tahun 2006 dapat 

dikategorikan tidak sehat karena nilai rasionya lebih dari 95,92%. 

Peningkatan rata-rata ratio BOPO menunjukkan bahwa pada tahun 2006 

terdapat peningkatan biaya operasional untuk menghasilkan pendapatan 

operasional hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan laba pada 

PD.BPR-BKK. Untuk lebih jelasnya rasio BOPO PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang tahun 2005 dan 2006 terlihat dalam grafik berikut 

ini. 
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Grafik. 4.5 Grafik Rasio BOPO PD. BKK-BPR Kab. Semarang Tahun 

2005 dan 2006 
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Grand mean yang diperoleh sebesar 93,76% yasng termasuk 

dalam kategori cukup Sehat. PD. BPR-BKK yang rasio BOPO berada 

diantara grand mean adalah PD. BPR-BKK Tengaran, Suruh, Susukan, 

Getasan, Ambarawa, Bringin, Bawen, Banyubiru, Klepu, dan Ungaran. 

Sedangkan PD. BPR-BKK yang termasuk tidak sehat karena rasio 

BOPO yang diperoleh berada jauh di atas grand mean adalah PD. BPR-

BKK Bawen, Jambu, Sumowono, dan Tuntang.  

 

5. Liquiditas (likuidity) 

Penilaian liquiditas terdiri dari dua rasio, yaitu Cash Ratio dan 

Rasio LDR. Cash ratio diperoleh dengan membandingkan antara alat 

liquid dengan hutang lancar. Adapun alat liquid yang dimaksud adalah 
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dengan menjumlahkan antara kas dengan aktiva antar bank. Kemudian 

hutang lancar diperoleh dengan menjumlahkan antara kewajiban yang 

segera dibayar, tabungan, dan deposito. Untuk menentukan besarnya nilai 

liquid pada status bank haruslah tidak boleh terlalu kecil juga tidak terlalu 

besar karena jika suatu bank menyediakan alat liquidnya terlalu kecil, 

maka apabila terjadi penagihan atas kewajiban-kewajiban yang segera di 

bayar maka bank tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dan sebagai 

akibatnya bank tersebut dinyatakan tidak liquid dan konsekuensi terbesar 

adalah harus dilikuidasi.  

Namun jika penentuan alat liquid bank terlalu besar maka 

dikhawatirkan akan banyak terjadi dana mandeg, yang artinya banyak 

dana menganggur yang tidak produktif sehingga dana yang seharusnya 

bisa untuk mendapatkan hasil namun karena stock pada alat likuid terlalu 

besar maka dana tersebut tidak berfungsi. 

Berikut ini adalah daftar tabel cash ratio pada PD.BPR-BKK di 

Kabupaten Semarang. 

Tabel 4.7 

Perhitungan Cash Ratio  

No Nama BKK CR Rata-
rata Kategori 2005 2006

1 2 3 4 5 6
1 PD BPR-BKK Ungaran  34,28% 20,11% 27.20% Sehat 

2 PD BPR-BKK Klepu 1,57% 45,25% 23.41% Sehat 

3 PD BPR-BKK Banyubiru 4,00% 30,19% 17.10% Sehat 

4 PD BPR-BKK Bawen 8,62% 41,96% 25.29% Sehat 

5 PD BPR-BKK Jambu 5,45% 27,20% 16.33% Sehat 

6 PD BPR-BKK Bringin 0,59% 60,70% 30.65% Sehat 
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7 PD BPR-BKK Sumowono 3,08% 28,57% 15.83% Sehat 

8 PD BPR-BKK Ambarawa  5,83% 32,94% 19.39% Sehat 

9 PD BPR-BKK Tuntang 2,16% 37,16% 19.66% Sehat 

10 PD BPR-BKK Getasan 44,76% 50,41% 47.59% Sehat 

11 PD BPR-BKK Susukan 36,84% 36,14% 36.49% Sehat 

12 PD BPR-BKK Tengaran 20,21% 37,02% 28.62% Sehat 

13 PD BPR-BKK Suruh 20,87% 50,36% 35.62% Sehat 

14 PD BPR-BKK Pabelan 19,36% 30,86% 25.11% Sehat 

 Rata-Rata 14,83% 37,78% 26.30% Sehat 
Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat secara rata-rata Cash Ratio pada 

PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang pada tahun 2005 sebesar 14,83%. 

Hal ini berarti bahwa setiap Rp.1000,00 hutang lancar dijamin oleh alat 

liquid bank sebesar Rp. 148,30 Hal ini berarti BPR-BKK memiliki 

kemampuan yang sehat dalam memenuhi kewajiban yang harus segera 

dipenuhi dan dapat membayar kembali seluruh deposan, tabungan dan 

deposito dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki bank tersebut. 

Hal tersebut terjadi peningkatan pada tahun 2006 dimana secara umum 

rata-rata Cash Ratio pada PD. BPR-BKK Kabuopaten Semarang sebesar 

37,78%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp. 1000,- hutang lancar dijamin 

oleh alat liquid bank sebesar Rp. 377,80, sehingga dalam hal ini bank 

memiliki kemampuan yang sehat dalam memenuhi kewajibannya yang 

segera harus di lunasi. Untuk lebih jelasnya rasio Cash Rasio (CR) pada 

PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat 

dalam grafik berikut. 
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Grafik 4.5. Rasio Cash Ratio PD.BKK-BPR Kab. Semarang Tahun 2005 

dan 2006 
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Grand mean yang diperoleh sebesar 26,30% dimana PD. BPR-

BKK yang rasio Cash rationya berada diantara grand mean adalah PD. 

BPR-BKK Pabelan, Tengaran, Bawen, dan Ungaran sedangkan untuk 

PD. BPR-BKK lainnnya berada di bawah grand mean dan di atas grnd 

mean. Namun demikian keseluruhan dari rata-rata yang diperoleh selama 

tahun 2005 dan 2006 termasuk dalam kategori Sehat.  

Untuk penilaian LDR, peningkatan jumlah kredit yang diberikan 

oleh bank tidak lepas dari dana yang diterima oleh bank dari 

deposannya. Dana yang diterima diperoleh dari tabungan, deposito, 

modal inti, modal pinjaman dan pasiva antar bank. Penilaian komponen 

LDR dapat dilihat dalam tabel di bawah. 
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Tabel 4.9 

Perhitungan Loan to Deposite Ratio (LDR)  

No Nama BKK 
LDR Rata-

rata Kategori 2005 2006 

1 PD BPR-BKK Ungaran  69,27% 74,13% 71.70% Sehat 

2 PD BPR-BKK Klepu 102,37% 96,02% 99.20% Kurang Sehat

3 PD BPR-BKK Banyubiru 99,94% 106,90% 103.42% Tidak Sehat 

4 PD BPR-BKK Bawen 92,03% 87,08% 89.56% Sehat 

5 PD BPR-BKK Jambu 97,14% 104,97% 101.06% Kurang Sehat

6 PD BPR-BKK Bringin 84,43% 82,28% 83.36% Sehat 

7 PD BPR-BKK Sumowono 95,68% 104,96% 100.32% Tidak Sehat

8 PD BPR-BKK Ambarawa  216,90% 115,96% 166.43% Tidak Sehat 

9 PD BPR-BKK Tuntang 97,28% 121,73% 109.51% Tidak Sehat 

10 PD BPR-BKK Getasan 81,46% 67,04% 74.25% Sehat 

11 PD BPR-BKK Susukan 77,83% 67,02% 72.43% Sehat 

12 PD BPR-BKK Tengaran 83,82% 70,74% 77.28% Sehat 

13 PD BPR-BKK Suruh 86,35% 73,02% 79.69% Sehat 

14 PD BPR-BKK Pabelan 83,20% 83,40% 83.30% Sehat 

 Rata-Rata 97,69% 89,66% 93.68% Sehat 
Sumber: PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat secara rata-rata rasio LDR 

pada tahun 2005, adalah sebesar 97,69%. Hal ini berarti bahwa setiap 

Rp.1000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp. 976,9 

Berdasarkan kriteria kesehatan yang telah ditetapkan oleh BI, maka pada 

PD.BPR-BKK tahun 2005 secara rata-rata dinilai cukup sehat. Kondisi 

ini mengalami penurunan pada tahun 2006, hal ini ditunjukkan dengan 

nilai rasio yang dicapai saat itu yaitu sebesar 89,66% Berdasarkan 

kriteria kesehatan yang telah ditetapkan oleh BI, maka pada PD.BPR-

BKK tahun 2006 secara rata-rata dinilai sehat yang berarti bahwa setiap 
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Rp. 1000,00 dana yang diterima bank mampu menyalurkan sebesar Rp. 

896,60. Untuk lebih jelasnya rasio LDR PD. BPR-BKK Kabupaten 

Semarang dapat dilihat dalam grafik berikut. 

Grafik 4.6. Rasio LDR PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang tahun 2005 

dan 2006 
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Grand mean dari rasip LDR sebesar 93,68% yang termasuk 

dalam kriteria sehat. PD. BPR-BKK yang berada di antara grand mean 

adalah PD. BPR-BKK Ungaran, dan Pabelan. Sedangkan PD. BPR-BKK 

yang lainnya berada dibawah grand mean dan di atas grand mean.  

 

4.2. Pembahasan 

4.3.1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rata-rata rasio CAR tahun 2005 dan 2006 pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori kurang sehat. Hal ini 

disebabkan oleh salah satu komponen permodalan yaitu PPAP yang 

berkurang sehingga mengakibatkan modal inti menjadi bertambah. PPAP 
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yang tinggi ini sebagai akibat dari banyaknya kredit macet seperti yang 

terjadi pada PD.BPR-BKK Cab. Ambarawa dan Bawen yang 

mengakibatkan modal bank menjadi negative. Sementara ATMR secara 

rata-rata cenderung mengalami peningkatan yang tidak dapat diimbangi 

oleh modal inti yaitu modal disetor, cadangan tujuan dan umum serta laba 

tahun lalu, peningkatan ATMR yang terjadi menyebabkan meningkat pula 

resiko yang terjadi pada aktiva yang dimiliki oleh bank. 

Menurut Lukman dalam bukunya Manajemen perbankan 

mengatakan, bahwa modal bank bisa menjadi negative bila terdapat kredit 

bermasalah yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya terutama dalam 

kategori kredit macet. Untuk menutup kerugian tersebut maka bank 

membentuk cadangan yang berasal dari modal bank itu sendiri, bila 

cadangan yang dibentuk terlalu besar maka berakibat modal bank menjadi 

negative.  

4.3.2. Assets quality (Aktiva Produktif) 

Ratio PPAP tahun 2005-2006 pada PD. BPR-BKK Kabupaten 

Semarang termasuk dalam kategori Tidak Sehat. Hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya kualitas Aktiva produktif yang diklsifikasikan dalam 

kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Karena terjadi tingkat 

kolektibilitas bank yang cenderung meningkat sehingga mengakibatkan 

aktiva produktif diklasifikasikan juga ikut naik, disamping itu kurang 

pengawasan kredit pada bank itu sendiri . Hal ini berarti komposisi aktiva 

produktif diklasifikasikan perlu ditekan dan penggunaan aktiva produktif 

diperketat. Dengan kata lain, meningkatnya rasio aktiva produktif yang 
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diklasifikasikan tersebut karena pengelolaan yang kurang afektif dan 

efisien. Oleh karenanya perlu dilakukan penyaluran kredit secara selektif 

untuk menekan besarnya komposisi aktiva produktif diklasifikasikan.  

Meningkatnya rasio ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan 

PPAP, hal ini berarti bank akan mengalami kesulitan dalam mengatasi 

resiko kerugian dari kredit macet. Selain faktor diatas kurangnya 

marketing strategi dari pihak manajemen bank juga ikut mempengaruhi 

peningkatan PPAP. Untuk menangulangi keadan diatas bank harus 

melakukan analisis kredit lebih ketat dalam artian bahwa kredit hanya 

akan diberikan pada orang yang benar-benar memegang teguh janjinya 

untuk melakukan kewajiban membayar kembali dana berikut dengan 

bunganya, serta meningkatkan mutu SDM dengan memberikan biaya 

pendidikan untuk karyawan dan mengikutsertakan karyawan dalam 

seminar-seminar pengelolaan kredit. 

4.3.3. Managemen (Manajemen) 

a. Manajemen Umum 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Manajemen Umum pada 

PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang secara rata-rata tahun 2005 dan 

2006 termasuk dalam kategori cukup sehat. Dari tahun 2005 dsampai 

dengan tahun 2006 terjadi peningkatan dari aspek manajemennya. 

Peningkatan aspek manajemen umum disebabkan oleh peningkatan 

kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian 

tujuan bank sehingga dapat dioptimalkan, hal ini dapat dilihat dari 

kebijakan bank untuk tidak merangkap jabatan hal ini bertujuan untuk 

menghindari penyelewengan. Selain itu sudah diadakan perbaikan 
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dalam sistem pencatatan transaksi, pengamanan dokumen serta analisa 

pemberian kredit pengaturan ini telah disesuaikan dengan prosedur 

yang ditetapkan.  

b. Manajemen Resiko 

Dari hasil penelitian diketahui Manajemen Resiko pada PD.BPR-

BKK Kabupaten Semarang secara rata-rata tahun 2005 dan tahun 2006 

termasuk dalam kategori cukup sehat. Walaupun dari tahun 2005 – 

2006 terjadi penurunan, namun penurunan tersebut secara umum tidak 

mempengaruhi penilaian aspek menejemen resiko. Karena dpada tahun 

2005 dalam kondisi cukup sehat, pada tahun 2006 juga masih dalam 

kondisi cukup sehat juga. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya 

bank dalam mengatur likuiditasnya melalui pengetatan pemberian 

kredit, pengaturan kegiatan operasional bank, pengawasan pelaksanaan 

kegiatan bank agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepercayaan 

nasabah terhadap bank untuk menyimpan dan meminjam uang ataupun 

pemanfaatan jasa lainnya sangat ditentukan oleh kinerja bank tersebut 

hal itu dapat diartikan bahwa etos kerja sangat berpengaruh untuk 

menciptakan karakteristik suatu bank dan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan. 

 

4.3.4. Earning (Rentabilitas) 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ROA pada PD.BPR-BKK 

Kabupaten Semarang tahun 2005 dan 2006 dalam kategori cukup sehat. 

Namun demikian mengalami penurunan, penurunan rasio ROA tersebut 

sangat mempengaruhi kesehatan Bank. Kondisi ini dipengaruhi oleh 
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biaya yang ditanggung bank cukup besar yaitu untuk biaya pendidikan 

dan biaya lain-lain, sehingga selisish antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional cukup besar dan akhirnya bank mengalami 

kerugian, sedangkan volume rata –rata usaha bank yang cukup besar 

tidak dapat menutup kerugian bank. Untuk meningkatkan kondisi 

kesehatannya bank dapat melakukan penekanan pada biaya 

operasionalnya dengan menaikkan tingkat suku bunga atas bunga aktiva 

bank dan kredit yang diberikan. Namun demikian peningkatan suku 

bunga juga belum dapat menjadi akan meningkatkan rasio ROA. Karena 

dengan meningkatkan suku bunga akan dapat mengurangi nasabah yang 

ada sehingga pendapatan yang akan diterimapun semakin berkurang 

juga.  

Faktor penyebab peningkatannya beban bunga yang ditanggung 

oleh bank adalah pembengkakan biaya operasional yaitu biaya bunga 

yang di tanggung bank dari pinjaman dana pihak ketiga, biaya gaji dan 

upah, biaya penyusutan aktiva produktif, dan biaya pendidikan yang 

berpengaruh terhadap perolehan laba operasional walaupun masih dalam 

kondisi cukup sehat tetapi telah terjadi pelonjakan biaya yang cukup 

menghawatirkan. Upaya menekan jumlah beban operasional pada 

PD.BPR-BKK adalah dengan melakukan pengurangan biaya pemakaian 

barang dan jasa, usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengurangi pinjaman dana pihak ketiga dengan menambah modal bank 

dan menambah jumlah simpanan pada bank lain.  
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4.3.5. Liquidity (likuiditas) 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Cash Ratio pada PD.BPR-

BKK secara rata-rata untuk tahun 2005 dan 2006 termasuk dalam 

kategori sehat. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya jumlah hutang 

lancar pada bank yang dapat diimbangi meningkatknya jumlah kas dan 

aktiva antar bank, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank 

dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang 

harus dibayar pada waktunya juga meningkat. Kondisi ini dapat diubah 

karena terjadi penambahan jumlah kas bank juga memberikan pelayanan 

yang memuaskan agar nasabah tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Rasio LDR pada PD.BPR-BKK Kabupaten Semarang secara rata-rata 

tahun 2005 dan 2006 mengalami penurunan. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa faktor penyebabnya adalah dana yang diterima oleh 

bank tahun 2006 semakin menurun, baik dari tabungan, deposito, modal 

inti, modal pinjaman maupun pasiva antar bank dan itu berarti bahwa 

kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya menurun. Dalam 

kondisi seperti ini sebaiknya bank membentuk tim independen yang 

bertugas mengawasi pemberian kredit, bank juga meningkatkan 

pelayanan terhadap nasabah agar nasabah dapat mempercayakan 

pengelolaan dananya pada bank, dengan peningkatan aktiva antar bank 

berarti dana yang ada bebar-benar disalurkan untuk kredit sehingga dana 

dapat berputar dan tidak ada dana yang menanggur. Karena dengan 

banyaknya dana yang menganggur akan mengurangi kesehatan bank.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat Kesehatan PD.BPR-BKK di Kabupaten Semarang tahun 2005 

dan 2006 

a. Capital (permodalan) 

Rata-rata rasio CAR tahun 2005 dan 2006 termasuk dalam kategori 

kurang sehat. Hasil ini disebabkan oleh menurunnya modal inti 

yang ada di PD BKK BPR yang meningkatnya PPAP yang semakin 

tinggi dan juga disebabkan oleh kenaikan ATMR yang tidak 

sebanding dengan jumlah modal ini. 

b. Assets Quality (kualitas aset) 

Rata-rata ratio PPAP tahun 2005-2006 pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori Tidak Sehat. Hal ini 

dipengaruhi oleh semakin berkurangnya tingkat kolektibilitas bank 

dan belum adanya pengawasan kredit bank yang baik. 

Rata-rata KAP tahun 2005-2006 pada PD. BPR-BKK Kabupaten 

Semarang termasuk dalam kategori Sehat. Hal ini dipengaruhi oleh 

semakin membaiknya tingkat pembentukan penghapusan piutang 

yang ada di PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang.  
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c. Managemen (menejemen) 

Rata-rata ratio aspek manajemen umum tahun 2005-2006 pada PD. 

BPR-BKK Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori Cukup 

Sehat. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja menejemen 

dalam mengatur strategi baik dalam pencatatan transaksi, 

pengamanan dokumen dan pemberian kredit. 

Rata-rata ratio aspek manajemen resiko tahun 2005-2006 pada PD. 

BPR-BKK Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori Cukup 

Sehat. Hal ini disebabkan oleh PD. BPR-BKK kabupaten Semarang 

dapat menanggulangi resiko aktivitas dalam pemberian kredit. 

d. Earning ( rentabilitas) 

Rata-rata ratio ROA tahun 2005-2006 pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori Cukup Sehat. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah laba yang diperoleh PD. BPR-

BKK Kabupaten semarang semakin besar. 

e. Liquidity ( likuiditas) 

Rata-rata Cash Ratio tahun 2005-2006 pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori Sehat, kondisi ini 

dipengaruhi oleh menurunnya hutang lancar yang dapat diimbangi 

oleh jumlah kas dan aktiva antar bank.  

Rata-rata ratio LDR tahun 2005-2006 pada PD. BPR-BKK 

Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori Sehat. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh bertambahnya dana yang diterima bank sehingga 

kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya semakin meningkat.  
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5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan diatas saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Menambah modal inti yaitu modal dari pemilik, cadangan dana 

operasional, cadangan liquid kebutuhan kas jangka pendek dan 

kesejahteraan karyawan. Dengan meningkatnya modal inti akan 

menjadikan rasio CAR PD. BPR-BKK Kabupaten Semarang dari 

kondisi kurang sehat menjadi sehat. 

2. Untuk mengatasi PPAP yang tidak sehat, bank harus melakukan 

penilaian terhadap kredit-kredit yang bermasalah dan melakukan 

penyelesaian terhadap kredit yang diragukan sebagai langkah antisipasi 

agar tidak menjadi kredit macet. 

3. Untuk mengantisipasi terjadinya PPAP yang tidak sehat pada masa yang 

akan datang, bank harus melakukan pengawasan kredit pada nasabah dan 

memperketat persyaratan pengajuan kredit dengan tetap berprinsip 

kehati-hatian. Bank berupaya untuk mensosialisasikan cara pengelolaan 

dana pinjaman kepada nasabah agar pendapatan nasabah semakin 

meningkat. 

 
 


