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ABSTRAK 
 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – Tabanan 
adalah salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Tabanan. Dalam menjaga tingkat 
kesehatannya Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan maka BI mengeluarkan 
suatu paket kebijaksanaan yang membantu penilaian tentang kesehatan Bank. Adapun  pokok 
permasalahan adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Sedana Yasa – Tabanan ditinjau dari faktor CAMEL dari tahun 2007-2011. Tujuan penelitian di 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – Tabanan ditinjau dari segi permodalan, kualitas 
aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Berdasarkan analisis telah diuraikan, 
maka bedasarkan hasil perhitungannya telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
tingkat kesehatan PT. Bank Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – Tabanan dari segi permodalan dari 
tahun 2007-2011 dikatagorikan sehat dengan nilai kredit 228,1, 185,5, 224,7, 221,3, dan 164,4. 
Dari segi kualitas aktiva produktif dari tahun 2007-2011 dikategorikan sehat dengan nilai kredit 
93, 109, 120, 123, dan 130,6. Untuk ratio cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 
dibentuk (CPPAD) terhadap cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib 
dibentuk (CPPAPWD) dari tahun 2007-2011 dikategorikan tidak sehat dengan nilai kredit 20, 20, 
34, 24, dan 34. Dari segi manajemen dari tahun 2007-2011 berpredikat sehat dengan nilai kredit 
59, 59, 59, 60, dan 60. Dari segi rentabilitas berdasarkan ratio Return On Total Assets (ROA) dari 
tahun 2007-2011 dikategorikan sehat dengan nilai kredit 162, 157, 176, 191, dan 169. Berdasarkan 
biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dari tahun 2007-2011 dikategorikan 
sehat dengan nilai kredit 89,75, 99,75, 129,37, 200, dan 275,62. Dari segi likuiditas berdasarkan 
ratio alat likuid terhadap hutang lancar dari tahun 2007-2011 dikategorikan sehat dengan nilai 
kredit 477,8, 402,4, 247,4, 236,2, dan 567,2. Berdasarkan ratio pinjaman yang diberikan terhadap 
dana yang diterima dari tahun 2007-2011 dengan nilai kredit 132,9, 102,4, 96,4, dan 142,16 
kecuali tahun 2010 dikategorikan tidak sehat dengan nilai kredit 41,4. Maka dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan tingkat kesehatan keseluruhan ditinjau dari segi permodalan, kualitas aktiva 
produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas dari tahun 2007-2011 pada PT. Bank Perkreditan 
Rakyat Sedana Yasa – Tabanan dikategorikan sehat dengan nilai kredit akhir sebesar 172,75 tahun 
2007, 174,99 tahun 2008, 175,52 tahun 2009, 173,27 tahun 2010, dan 176,7 tahun 2011. 
 
I. Pendahuluan 

Perbankan adalah lembaga keuangan 
yang usaha pokoknya menghimpun dana 
dari masyarakat yang berlebihan dana dan 
menyalurkan kepada masyarakat yang 
memerlukan dana. Dalam memberikan jasa 
kepada nasabahnya yaitu memberikan 
kredit, penyimpanan dana dalam bentuk 
tabungan, deposito dan biro jasa dalam lalu 
lintas pembayaran dan peredaran uang dan 
jasa-jasa lain yang selalu berkembang sesuai 
dengan perkembangan teknologi dan 
permintaan konsumen. 

Tingkat kesehatan bank merupakan 
suatu hal yang sangat penting baik bagi 

pemilik (pemegang saham) bank, pengelola 
bank, masyarakat pengguna jasa bank dan 
bank sentral yaitu Bank Indonesia selaku 
pembina dan pengawas bank. Sehat tidaknya 
suatu bank sangat mempengaruhi usaha dari 
bank itu sendiri. 

Untuk lebih meningkatkan peranan 
pengawasan dan pembinaan terhadap 
perbankan serta mengamankan kepentingan 
masyarakat, pemerintah melalui Bank 
Indonesia telah mengeluarkan kebijakan 
tentang tingkat kesehatan Bank melalui: 
1. Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor: 26/23KEP/DIR 



/tangal 29 Mei 1993, tentang Tata Cara 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 
26/6/UPPB tanggal 29 Mei 1993, 
perihal Tata Cara Penilaian Kesehatan 
Bank Perkeriditan. 
Selain itu kesehatan bank telah 

diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan 
No. 7 Tahun 1992 pasal 29 ayat (2) yaitu : 
bank wajib memelihara tingkat kesehatan 
bank sesuai dengan ketentuan kecukupan 
modal, kualitas assets, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan 
aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
bank dan wajib melakukan kegiatan usaha 
dengan prinsip kehati-hatian. Bank dapat 
dikatakan sehat jika mampu memelihara 
kontinuitas usaha dengan baik, sehingga 
dapat memenuhi kewajibannya terhadap 
semua pihak yang berkepentingan serta 
dapat menunjang perbankan yang sehat 
(Kasmir, 2003 :  356). 

Penilaian kesehatan bank dilakukan 
setiap tahun apakah ada peningkatan atau 
penurunan. Bagi bank yang kesehatannya 
terus meningkat tidak usah jadi masalah. 
Karena itulah yang diharapkan dan upaya 
terus dipertahankan tingkat kesehatannya, 
akan tetapi bank yang terus menerus tidak 
sehat mungkin mendapat pengarahan atau 
sanksi dari Bank Indonesia sebagai 
pengawas dan pembina bank-bank. Bank 
Indonesia dapat saja menyarankan untuk 
melakukan perubahan manajemen, merger, 
konsolidasi, akuisisi atau malah dilikuidasi 
keberadaannya jika memang sudah parah 
kondisi bank tersebut. Penilaian yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan 
faktor CAMEL yang meliputi: Capital 
(pemodalan), Assets (kualitas aktiva 
produktif), Management (manajemen), 
Earning (rentabilitas) dan Liquidity 
(likuiditas). 

 
Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis tingkat kesehatan 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Sedana Yasa - 
Tabanan ditinjau dari faktor CAMEL 
(Capital, Assets, Management, Earning dan 
Liquidity) dari tahun 2007 sampai dengan 
2011. 

 

II. Kajian Pustaka 
Pengertian umum tentang bank dalam 

dunia usaha menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 

Tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan 
yang dimaksud dengan bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Sedangkan pengertian bank menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 
Tahun 1998 tanggal 10 Novenber 1998 
tentang Perbankan, yang dimaksud bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk kredit dan 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 
(Kasmir,2003 : 12.348) 

Modal (Capital) adalah dana yang 
diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka 
pendirian badan usaha yang dimaksud untuk 
membiayai kegiatan usahanya di samping 
memenuhi peraturan yang ditetapkan. 
(Dahlan Siamat, 2004 ; 56). 

Rumus yang digunakan : 
CAR = Jumlah Modal  x 100% 

    ATMR 
Aktiva (Asset) adalah jumlah hutang 

dan modal/jumlah harta yang dimiliki oleh 
perusahaan yang jumlahnya sama besar 
dengan jumlah pasiva. Dalam pengertian 
aktiva selain barang-barang dan hak-hak 
yang dimiliki di dalamnya, termasuk juga 
biaya-biaya yang belum diberikan dalam 
periode yang bersangkutan, tetapi akan 
dibebankan pada periode-periode yang akan 
datang. (Zaki Baridwan, 2000 : 19). 

Rumus yang digunakan : 
1. Rasio Aktiva Produktif yang 

diklasifikasikan terhadap aktiva 
produktif atau : 

Aktiva Produktif Yang 
Diklasifikasikan (APYD) x 100% 

Rasio I =           Jumlah Aktiva Produktif (AP) 
2. Rasio Penyisihan Aktiva Produktif yang 

dibentuk oleh sebuah bank terdapat 
penyisihan aktiva produktif yang wajib 
dibentuk oleh bank atau : 
Rasio II =  

%100
(PPAPWD)BankDibentukWajibyangPPAP

(PPAP)BankDibentukyangPPAP
x

 
Aktiva produktif adalah semua aktiva 

yang dimiliki oleh bank, baik dalam rupiah 
maupun dalam valuta asing dengan tujuan 
untuk memperoleh penghasilan. (H.AS. 
Mahmoeddin, 2002 : 18) 



Manajemen (Management) adalah ilmu 
atau seni mengatur proses pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya secara efektif dan efisien untuk 
mencapai tujuan tertentu. (Malayu, S.P. 
Hasibuan, 2004 : 2) 

Rentabilitas (Earning) suatu 
perusahaan menunjukkan perbandingan 
antara laba dengan aktiva atau modal yang 
menghasilkan laba dengan kata lain 
rentabilitas merupakan kemampuan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu 
dan pada umumnya dirumuskan dengan L/M 
x 100%, dimana L adalah jumlah laba yang 
diperoleh selama periode tertentu dan M 
adalah modal atau aktiva yang digunakan 
untuk menghasilkan laba tersebut. 
(Bambang Riyanto, 2001 : 35) 

Rumus yang digunakan : 
a) Rasio Laba sebelum pajak Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini belum 
ada perhitungan pajak dalam 12 bulan 
terakhir terhadap volume usaha/assets 
dalam periode yang sama. Rasio ini 
lazim disebut ROA (Return On Assets). 
Rasio I (ROA) =  

%100
terakhirbulan12dalamusahavolumerataRata

terakhirbulan12selamaLaba
x

-  
b) Rasio Operasional dalam 12 bulan 

terakhir terhadap pendapatan operasional 
dalam periode yang sama. 
Rasio II (BOPO) =  

x100%
(PO)lOperasionaPendapatan

(BO)lOperasionaBiaya
 

Likuiditas (liquidity) adalah 
kemampuan suatu perusahaan untuk 
membayar hutang jangka pendeknya tepat 
pada waktunya (H.AS Mahmoeddin, 2002 : 
21). 

Rumus yang dipakai : 

LACLR =  %100
LancarHutag

LikuidAlat
x  

 
 

III. Metode Penelitian 
Lokasi dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa yang 
berlokasi di Jalan Margarana, Desa Belayu, 
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. 

Yang menjadi obyek penelitian ini 
adalah bidang keuangan khususnya 
mengenai penilaian tingkat kesehatan 

ditinjau dari faktor CAMEL  (Capital, 
Assets, Management, Earning, Liquidity) 

 
Jenis Data 
a. Data Kuantitatif 

Adalah data yang diperoleh dalam 
bentuk angka-angka seperti laporan 
keuangan yang berupa: neraca dan 
laporan rugi/laba dari tahun 2007-2011. 

b. Data Kualitatif 
Adalah data yang tidak dapat dihitung 
dan berupa urian-urian seperti: sejarah 
berdirinya perusahaan, struktur 
organisasi dan bidang usaha, dan 
pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Sedana Yasa – Tabanan. 

 
Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 
adalah Analisis kuantitatif yaitu analisis 
yang berupa angka-angka yang dapat 
dihitung dengan menggunakan rasio-rasio 
antara lain : rasio permodalan, analisis 
kualitas aktiva produktif, analisis 
manajemen, analisis rentabilitas, dan analisis 
likuiditas. 
 
IV. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Permodalan 

 Dari hasil penelitian dalam tabel 
di atas maka dapat diketahui 
perkembangan rasio, jumlah modal, 
modal minimum yang harus dimiliki 
serta kelebihan atau kekurangan modal 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Sedana 
Yasa - Tabanan adalah sebagai berikut : 
a. Tahun  2007 

Rasio modalnya adalah 21,83% 
dengan modal minimum sebesar 
Rp.328.416.000,- setelah dilakukan 
perhitungan diperoleh nilai kredit 
sebesar 218,3 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

b. Tahun  2008 
Rasio modalnya adalah 17,68% 
dengan modal minimum sebesar 
Rp.379.327.000,- setelah dilakukan 
perhitungan diperoleh nilai kredit 
sebesar 176,8 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

c. Tahun  2009 
Rasio modalnya adalah 21,49% 
dengan modal minimum sebesar 
Rp.468.915.000,- setelah dilakukan 
perhitungan diperoleh  nilai kredit 



sebesar 214,9 (maksimum 100)  
berarti dalam keadaan sehat. 

d. Tahun  2010 
Rasio modalnya adalah 21,19% 
dengan  modal minimum sebesar 
Rp.556.459.000,- setelah dilakukan 
perhitungan diperoleh nilai kredit 
sebesar 211,9 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

e. Tahun  2011 
Rasio modalnya adalah 18,89% 
dengan modal minimum sebesar  
Rp.650.298.000,-  setelah 
dilakukan perhitungan diperoleh 
nilai kredit sebesar  188,9 
(maksimum 100) berarti dalam 
keadaan sehat. 
 

2. Kualitas Aktiva  Produktif 
Dari hasil penilaian rasio APYD 

terhadap AP dan PPAP yang dibentuk 
terhadap PPAP yang wajib dibentuk 
oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Sedana Yasa - Tabanan dapat diuraikan 
sebagai berikut  : 
a. Tahun  2007 

1) Rasio APYD terhadap AP 
sebesar 8,6% dengan hasil nilai 
kredit sebesar 93 (maksimum 
100) berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio PPAP terhadap PPAP 
yang wajib dibentuk sebesar 
20% dengan nilai kredit 
sebesar 20 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan tidak 
sehat. 

b. Tahun  2008 
1) Rasio APYD terhadap AP 

sebesar 6,2% dengan hasil 
kredit sebesar 109 (maksimum 
100) berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio PPAP terhadap PPAP 
yang wajib dibentuk sebesar 
21%  dengan nilai  kredit 
sebesar 21 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan tidak 
sehat. 

c. Tahun  2009 
1) Rasio APYD terhadap AP 

sebesar 4,5% dengan hasil nilai 
kredit sebesar 120 (maksimum 
100)  berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio PPAP terhadap PPAP 
yang wajib dibentuk sebesar 
34% dengan nilai kredit 
sebesar 34 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan tidak 
sehat. 

d. Tahun   2010 
1) Rasio APYD terhadap AP 

sebesar 4% dengan hasil nilai 
kredit sebesar 123 (maksimum 
100)  berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio PPAP terhadap PPAP 
yang wajib dibentuk sebesar 
24% dengan nilai kredit 
sebesar 24  (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan tidak 
sehat. 

e. Tahun  2011 
1) Rasio APYD terhadap AP 

sebesar 3% dengan hasil nilai 
kredit sebesar 130 (maksimum 
100) berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio PPAP terhadap PPAP 
yang wajib dibentuk sebesar 
34% dengan nilkai kredit 
sebesar 34 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan tidak 
sehat. 

3. Manajemen  
 Dari hasil penilaian Manajemen 
umum dan Manajemen resiko pada PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Sedana Yasa - 
Tabanan dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Tahun  2007 

Manajemen umum dengan jumlah 
skor sebesar 40 dan manajeman 
resiko dengan jumlah skor sebesar 
59 dan totalnya 99 dapat dikatakan 
sehat karena berdasarkan S.E Bank 
Indonesia Tahun 1997 nilai 
kredit/point sebesar 81 sampai 100 
mendapat predikat sehat dengan 
nilai skor kumulatif sebesar 19,8%. 

b. Tahun  2008 
Manajemen umum dengan jumlah 
skor sebesar 40 dan menajemen 
resiko dengan jumlah skor sebesar 
59 dan totalnya sebesar 99 dapat 
dikatakan sehat karena berdasarkan 
S.E Bank  Indonesia Tahun 1997  
nilai kredit/point sebesar 81 sampai 
dengan 100 mendapat predikat 



sehat dengan nilai skor kumulatif 
sebesar 19,8%. 

c. Tahun  2009 
Manajemen umum dengan jumlah 
skor sebesar 40 dan manajemen 
resiko dengan jumlah skor sebesar 
59 dan totalnya sebesar 99 dapat 
dikatakan sehat karena berdasarkan 
S.E Bank Indonesia Tahun 1997 
nilai/point sebesar 81 sampai  
dengan 100 mendapat predikat 
sehat dengan nilai skor komulatif 
sebesar 19,8%. 

d. Tahun  2010 
Manajemen umum dengan jumlah 
skor sebesar 40 dan manajemen 
resiko dengan jumlah skor sebesar 
60 dan totalnya sebesar 100 dapat 
dikatakan sehat karena berdasarkan 
S.E Bank Indonesia  Tahun 1997  
nilai kredit/point sebesar 81 sampai 
dengan 100 mendapat  predikat 
sehat dengan nilai komulaitif 
sebesar 20% 

e. Tahun  2011 
Manajemen umum dengan jumlah 
skor sebesar 40  dan manajemen 
resiko dengan jumlah skor sebesar 
60 dan totalnya sebesar 100 dapat  
dikatakan sehat karena berdasarkan 
S.E Bank Indonesia Tahun 1997  
nilai kredit/point sebesar 81 sampai 
dengan 100 mendapat predikat  
sehat dengan nilai skor komulatif 
sebesar 20 %. 

4. Earning (Rentabilitas) 
 Dari hasil penelitian maka penilaian 
rasio ROA  dan BOPO  pada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan dapat diuraikan sebagai  
berikut  : 
a. Tahun  2007 

1) Rasio laba sebelum pajak 
terdapat total assets sebesar 
2,08% dengan hasil nilai kredit 
sebesar 139 (maksimum 100) 
berarti  dalam keadaan sehat. 

2) Rasio biaya operasional 
terhadap pendapatan  
operasional sebesar 92,82% 
dengan hasil  nilai kredit  
sebesar 89,75 (maksimum 100) 
berarti  dalam keadaan sehat. 

 
 

b. Tahun  2008 
1) Rasio laba sebelum pajak 

terdapat total assets sebesar 
1,99% dengan hasil  nilai 
kredit sebesar 133 (maksimum 
100) berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio biaya operasional 
terhadap pendapatan 
operasional sebesar 92,02% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 99,75 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

c. Tahun  2009 
1) Rasio laba sebelum pajak 

terhadap total assets sebesar 
2,28% dengan hasil nilai kredit 
sebesar 152 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

2) Rasio biaya operasional 
terhadap pendapatan 
operasional sebesar 89,65% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 129,37 (maksimum 
100) berarti dalam keadaan 
sehat. 

d. Tahun  2010 
1) Rasio laba sebelum pajak 

terdapat total assets sebesar 
2,48% dengan hasil  nilai 
kredit sebesar 165 (maksimum 
100) berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio biaya operasional 
terdapat pendapatan 
operasional sebesar 83,99% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 200 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

e. Tahun  2011 
1) Rasio laba sebelum pajak 

terdapat total assets sebesar 
2,22%  dengan hasil nilai 
kredit sebesar 148 (maksimum 
100) berarti dalam keadaan 
sehat. 

2) Rasio biaya operasional 
terhadap pendapatan 
operasional sebesar 77,95% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 177,3 (maksimum 100)  
berarti dalam keadaan sehat. 

5. Likuiditas  
 Dari hasil penelitian maka 
penilaian rasio LACLR dan LDR pada 



PT. Bank Perkreditan Rakyat Sedana 
Yasa – Tabanan dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
a. Tahun  2007 

1)  Rasio alat likuid terhadap 
hutang lancar sebesar 23,91% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 478,2 (maksimum 100) 
berarti dalam keadan sehat. 

2)  Rasio kredit yang diberikan 
terhadap dana yang diterima 
sebesar 80,2% dengan hasil 
nilai kredit sebesar 139,2 
(maksimum 100) berarti  
dalam keadaan sehat. 

b. Tahun 2008 
1)  Rasio alat likuid terhadap 

hutang lancar sebesar 39,23% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 784,6 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

2)  Rasio kredit yang diberikan 
terhadap dana yang diterima 
sebesar 89,4% dengan hasil 
nilai kredit sebesar 102,4 
(maksimum 100) berarti dalam 
keadaan sehat. 

c. Tahun  2009 
1)  Rasio alat likuid terdapat 

hutang lancar sebesar 12,37% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 247,4 (maksimum 100)  
berarti dalam keadaan sehat. 

2)  Rasio kredit yang diberikan 
terhadap dana yang diterima 
sebesar 90,9% dengan hasil 
nilai kredit sebesar 96,4 
(maksimum 100) berarti dalam 
keadaan sehat. 

d. Tahun  2010 
1)  Rasio alat likuid terhadap 

hutang lancar sebesar 11,83% 
dengan hasil nilai kredit 
sebesar 236,6 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

2)  Rasio kredit yang diberikan 
terhadap dana yang diterima 
sebesar 104,65% dengan hasil 
nilai kredit sebesar 41,4  
(maksimum 100) berarti dalam 
keadaan tidak sehat. 

e. Tahun  2011 
1)  Rasio alat likuid terhadap 

hutang lancar sebesar 29,88% 
dengan hasil nilai kredit 

sebesar 597,6 (maksimum 100) 
berarti dalam keadaan sehat. 

2)  Rasio kredit yang diberikan 
terhadap dana yang diterima 
sebesar 79,46% dengan hasil 
nilai kredit sebesar 142,16 
(maksimum 100) berarti dalam 
keadaan sehat. 

Analisis Tingkat Kesehatan BPR 
Dari hasil perhitungan-perhitungan di atas, 
maka hasil akhir dari penilaian tingkat 
kesehatan PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Sedana Yasa – Tabanan dari faktor CAMEL 
secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 
1. Tahun 2007, rasio CAMEL secara 

keseluruhan dengan skor 94,05 
berpredikat sehat. 

2. Tahun 2008, rasio CAMEL secara 
keseluruhan dengan skor 95,85 
berpredikat sehat. 

3. Tahun 2009, rasio CAMEL secara 
keseluruhan dengan skor 96,32 
berpredikat sehat. 

4. Tahun 2010, rasio CAMEL secara 
keseluruhan dengan skor 93,27 
berpredikat sehat. 

5. Tahun 2011, rasio CAMEL secara 
keseluruhan dengan skor 96,7 
berpredikat sehat. 
 

V. Simpulan 
Berdasarkan analisis yang telah 

diuraikan dan berdasarkan atas hasil 
perhitungan yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat 
kesehatan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Sedana Yasa – Tabanan dari tahun 2007 
sampai dengan tahun 2011 ditinjau dari 
faktor CAMEL (Capital, Assets, 
Management, Earning dan Liquidity) adalah 
sebagai berikut: 
1. Permodalan (Capital) 

Dilihat dari faktor Capital (Permodalan) 
dari tahun 2007 sampai tahun 2011  PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan berpredikat sehat dengan rasio 
masing-masing yaitu (21,83%), 
(17,68%), (21,49%), (21,19%), 
(18,89%), nilai kredit masing-masing 
(218,3), (176,8), (214,9), (211,9), 
(188,9), nilai skor (nilai kredit x bobot) 
masing-masing (30), (30), (30), (30), 
dan (30). Hal ini membuktikan bahwa 
PT. Bank Perkreditan Rakyat  Sedana 
Yasa – Tabanan mampu mengelola 
modalnya sesuai dengan peraturan yang 



ditetapkan Bank Indonesia (BI) serta 
mampu mempertahankan tingkat 
kesehatannya dari tahun 2007 sampai 
tahun 2011. 

2. Kualitas Aktiva  Produktif  (Assets) 
a. Dilihat dari rasio aktiva produktif 

yang diklasifikasikan terhadap 
aktiva produktif dari tahun 2007 
sampai tahun 2011 PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan berpredikat sehat dengan 
rasio  masing-masing yaitu  (8,6%), 
(6,2%),  (4,5%), (4,0%), (3,0%) dan 
nilai kredit masing-masing (93), 
(109), (120), (123), (130) dan nilai 
skor  (nilai kredit x bobot) masing-
masing  (23,25), (25), (25), (25), 
dan (25). Hal ini  membuktikan  
bahwa  PT. Bank Perkreditan 
Rakyat Sedana Yasa – Tabanan 
mampu mengelola dana-dana yang 
disalurkan dalam bentuk kredit, 
sehingga kualitas aktiva 
produktifnya sehat sesusi dengan 
peraturan yang berlaku. 

b. Dilihat dari rasio PPAP terhadap 
PPAPWD dari tahun 2007 sampai 
tahun 2011. PT. Bank Perkreditan 
Rakyat Sedana Yasa – Tabanan 
berpredikat sehat dengan rasio 
masing-masing yaitu (20%), (21%), 
(34%), (24), (34%) dengan nilai 
kredit masing-masing (20), (21), 
(34), (24), (34) dengan nilai skor 
(nilai kredit x bobot) masing-
masing (5), (5), (5), (5), dan (5). 

3. Manajemen  (Management) 
Dilihat dari rasio manajemen umum dan 
manajemen resiko dari tahun 2007 
sampai tahun 2011. PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan berpredikat sehat dengan rasio 
masing-masing yaitu (99), (99), (99), 
(100), (100), dengan nilai kredit (99), 
(99), (99), (100), (100) dengan nilai 
skor (nilai kredit x bobot) (19,8), (19,8), 
(19,8), (20)  dan (20). Hal ini 
membuktikan bahwa manajemen PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan berpredikat sehat sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

4. Rantabilitas (Earning) 
a. Dilihat dari rasio laba sebelum 

pajak terdapat rata-rata assets dari 
tahun 2007 sampai tahun 2011. PT. 

Bank Perkredian Rakyat Sedana 
Yasa - Tabanan  berpredikat sehat 
dengan rasio masing-masing yaitu 
(2,08%), (1,99%), (2,28%), 
(2,48%), (2,22%), dengan nilai 
kredit (139), (133), (152), (165) dan 
(148), dengan nilai skor  (nilai 
kredit x bobot)  (5), (5), (5), (5), 
dan (5). Hal ini membuktikan 
bahwa menajemen PT. Perkreditan 
Rakyat Sedana Yasa – Tabanan 
berpredikat sehat, sehingga mampu 
menghasilkan laba sesuai dengan  
peraturan yang berlaku. 

b. Dilihat dari rasio biaya operasional 
terhadap pendapatan operasional 
dari tahun 2007 sampai tahun 2011. 
PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Sedana Yasa – Tabanan berpredikat 
sehat dengan rasio masing-masing 
yaitu (92,82%), (92,02%), 
(89,65%), (83,99%), (77,95%)  
dengan nilai kredit masing-masing 
(89,75), (99,75), (129,37), (200) 
dan (177,3), dengan nilai skor  
(nilai kredit x bobot) masing-
masing (5), (5), (5), (5) dan (5). Hal 
ini membuktikan bahwa PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa - 
Tabanan berpredikat sehat, 
sehingga mampu mengimbangi 
antara pendapatan yang diperoleh 
dengan biaya yang dikeluarkan. 

5. Likuiditas (liquidity) 
a. Dilihat dari rasio alat likuid 

terhadap hutang lancar dari tahun 
2007 sampai tahun 2011. PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan berpredikat sehat dengan 
rasio masing-masing yaitu 
(23,91%), (39,23%), (12,37%), 
(11,83%), (29,88%), dengan nilai 
kredit (478,2), (748,6), (247,4), 
(236,6) dan (597,6)  dengan nili 
skor  (nilai kredit x bobot) masing-
masing  (5), (5), (5), (5) dan (5). 
Hal ii membuktikan bahwa PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Sedana 
Yasa – Tabanan berpredikat sehat 
dengan terpenuhinya kewjiban-
kewajiban  yang harus dibayar. 

b. Dilihat dari rasio pinjaman yang 
diberikan terhadap dana yang 
diterima dari tahun 2007 sampai 
tahun 2011. PT. Bank Perkreditan 



Rakyat Sedana Yasa – Tabanan 
berpredikat  sehat dengan rasio 
masing-masing yaitu (80,2%), 
(89,4%), (90,9%), (104,65%), 
(79,46%) dengan nilai kredit 
(139,2), (102,4), (96,4), (41,4) dan 
(142,16) dengan nilai skor (nilai 
kredit x bobot) masing-masing (5), 
(5), (4,82), (2,07), dan (5). Hal ini 
membuktikan bahwa PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan berpredikat sehat, 
sehingga mampu mengimbangi 
antara pinjaman yang diberikan 
dengan dana yang diberikan dengan 
dana yang diterima. 

Dari kelima ratio tersebut di atas secara 
keseluruhan bahwa PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Sedana Yasa – 
Tabanan dapat dikatagorikan sehat. 
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