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PENGENALAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN 

MENGGUNAKAN ANALISIS CAMEL 

Perbankan merupakan tulang punggung dalam membangun sistem perekonomian dan 
keuangan Indonesia karena dapat berfungsi sebagai intermediary institution yaitu lembaga 
yang mampu menyalurkan kembali dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang 
surplus kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Fungsi 
ini merupakan mata rantai yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan 
dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam 
melaksanakan fungsi produksi. Oleh karena itu agar dapat berjalan dengan lancar maka 
lembaga perbankan harus berjalan dengan baik pula.  

Dewasa ini istilah bank sehat atau tidak sehat semakin populer. Berbagai kejadian 
aktual, tentang perbankan seperti merger dan likuidasi selalu dikaitkan dengan 
kesehatan bank. Oleh karenanya sebuah bank tentunya memerlukan suatu analisis 
untuk mengetahui kondisinya setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka 
waktu tertentu. Analisis yang dilakukan disini berupa penilaian tingkat kesehatan bank. 
Kesehatan suatu bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 
operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya 
dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.  

Analisis laporan keuangan perbankan dapat membantu para pelaku bisnis, baik 
pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan 
suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan. Untuk menilai kinerja 
keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, 
Assets, Management, Earning, Liquidity). Aspek capital meliputi CAR, aspek aset 
meliputi NPL, aspek earning meliputi NIM, dan BO/PO, sedangkan aspek liquidity 
meliputi LDR dan GWM. Empat dari lima aspek tersebut masing-masing capital, assets, 
management, earning, liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan 
perusahaan perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara individu maupun secara 
construct untuk menilai kinerja dan pengujian kekuatan hubungan rasio keuangan 
dengan kinerja keuangan perbankan, menurut pengamatan peneliti jarang dilakukan. Hal 
ini didasari oleh beberapa alasan antara lain keuangan perusahaan perbankan sedikit 
berbeda dengan rasio keuangan-keuangan sejenis perusahaan lainnya. Hal ini ditunjukan 
dalam Standar Akuntansi Keuangan Perbankan yang diatur khusus dalam Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (IAI, 1995).  

Menghadapi persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat, kepercayaan dari 
masyarakat merupakan salah satu kunci sukses yang mendorong kemajuan perusahaan. 
Beranjak dari hal tersebut maka perbankan nasional secara berkesinambungan harus 
terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama di bidang pelayanan, pengembangan 
produk, fungsi pemasaran serta pengembangan jaringan kantor, agar mampu 
mewujudkan visi sebagai menjadi bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan. 
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serta mampu menunjang pembangunan nasional. Mengingat fungsi, posisi dan peranan 
perbankan nasional di tengah-tengah masyarakat yang strategis, maka kepentingan akan 
pengukuran tingkat kesehatannya menjadi penting. 

Kesehatan Keuangan Bank  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 
penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek 
yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek 
permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap 
resiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 
kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan 
atas meterialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor 
lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.  

Semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu 
mengindentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi 
perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah 
satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi 
Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi 
strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.  

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu : sehat, cukup 
sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan 
tingkat kesehatan bank didasarkan pada “reward system” dengan nilai kredit antara 0 
sampai dengan 100, yakni sebagai berikut :  

Tabel 2.2  
Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank 

Nilai Kredit Predikat 

81 - 100 Sehat 

66 - < 81 Cukup sehat 

51 - < 66 Kurang sehat 

Kurang dari 51 Tidak sehat 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004  

Penilaian kesehatan bank penting artinya bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia 
perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking 
dalam dunia perbankan. Dengan penilaian kesehatan bank, diharapkan bank selalu 
dalam kondisi yang sehat sehingga tidak melakukan kegiatan yang merugikan 
masyarakat yang berhubungan dengan dunia perbankan.  
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2.7. Metode CAMEL  

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada 
periode dan saat tertentu sesuai dengan Standar Bank Indonesia. Pada dasarnya dinilai 
dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 
dan perkembangan suatu bank yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut :  

a. Faktor Modal (Capital)  
b. Faktor Kualtias Aktiva Produktif (Asset)  
c. Faktor Manajemen (Management)  
d. Faktor Rentabilitas (Earning)  
e. Faktor Likuiditas (Liquidity)  

Adapun kelima faktor tersebut di atas, dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :  

1. Faktor Modal  

Setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. Minimum Capital 
Adequacy Ratio sebesar 8% ini, dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan kondisi 
dan perkembangan perbankan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada standar 
internasional.  

Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu 
besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang menurut Risiko 
(AMTR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor 
permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko 
(ATMR).  

Penilaian terhadap pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Bank :  

a. Pemenuhan KPMM sebesar 8 % diberi predikat ”sehat” dengan nilai kredit 81, dan 
untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8%, maka Nilai Kredit 
ditambah 1 hingga maksimum 100.  

b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat ”Kurang 
Sehat” dengan Nilai Kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan 
KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan Minimum 0.  

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif  

Adalah penilaian terhadap faktor kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 
(dua) rasio yaitu :  

a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif  

b. Rasio Penyaitusihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk oleh Bank 
terhadap penyaitusihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh 
bank.  
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Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (AP) sebesar 
15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 
15,5% maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.  

3. Faktor Manajemen  

Secara kualitatif, kemampuan bank mengelola risiko dapat dilihat dari penilaian aspek 
Manajemen, yang mencakup 100 pertanyaan mengenai Manajemen Umum dan 
Manajemen Risiko. Pertanyaan Manajemem Umum mencakup strategi/sasaran, 
struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja, sementara 
pertanyaan Manajemen Risiko mencakup risiko likuiditas, pasar, kredit, operasional, 
hukum, kepemilikan dan kepengurusan. Disamping itu, Bank Indonesia juga telah 
menerapkan ketentuan mengenai kewajiban pemeliharaan modal minimum, yang 
mengacu pada The Basle Capital Accord yang dikeluarkan oleh Basle Committee pada Juli 
1988.  

Pada prinsipnya, penghitungan modal minimum yang harus dipelihara bank 
memperhitungkan aspek likuiditas dan risiko, khususnya risiko kredit. Semakin rendah 
risiko kredit yang terkandung dalam aset bank atau semakin likuid aset tersebut, maka 
semakin kecil jumlah modal yang harus dipelihara. Tidak hanya risiko yang tercakup 
dalam aset yang tercantum dalam neraca bank, tapi juga aset yang terdapat diluar 
neraca (off-balance sheet). Pengaturan lainnya yang juga mencerminkan telah 
diterapkannya risk based supervision adalah penerapan self-regulatory banking sebagai 
salah satu pendekatan pengawasan. Sebagai langkah proaktif, Bank Indonesia 
mewajibkan bank untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari otoritas 
pengawasan bank sebelum kebijakan dan pedoman intern tersebut diterapkan.  

Faktor manajemen dalam tingkat kesehatan dinilai berdasarkan atas pertanyaan atau 
pernyataan yang meliputi 100 aspek terhadap bank devisa dan 85 aspek terhadap bank 
bukan devisa. Gambaran secara keseluruhan meliputi 2 (dua) komponen faktor, yaitu 
Manajemen Umum memiliki bobot 10% dan Manajemen Resiko memiliki bobot 15%.  

Penilaian Manajemen Umum meliputi penilaian otoritas pengawas Bank terhadap 
strategi, struktur, sistem, sumberdaya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja bank, 
melalui jawaban atas kuesioner maupun pernyataan sebanyak 40 butir. Sementara itu, 
penilaian Manajemen Risiko dilakukan terhadap aspek risiko likuiditas, risiko pasar, 
risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko kepemilikan, yang seluruhnya 
berjumlah 60 butir pertanyaan dan atau pernyataan.  

Penilaian dilakukan dengan teknik Inquiry, Testing, dan Observation (ITO) dengan 
jawaban yang tersedia menggunakan sistem skala dan 5 jawaban, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. 
Angka jawaban tersebut memiliki karakteristik masing-masing, seperti nilai 0 berarti 
Bank tidak memiliki pedoman/standar/sistem, sedangkan nilai 4 berarti Bank memiliki 
pedoman/standar/sistem dan telah dilaksanakan dengan sempurna.  

Sebagaimana penilaian aspek lainnya, kuantifikasi penilaian kesehatan faktor manajemen 
yaang memakai sistem kredit/reward system. Perhitungan nilai kredit di dasarkan pada 
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hasil penilaian jawaban pertanyaan dari komponen manajemen yang secara keseluruhan 
berjumlah 25. penilaian di dasarkan pada 2 aspek meliputi  

a. Manajemen umum, penilaian terhadap aspek manajemen umum meliputi penilaian 
terhadap strategi atau sasaran, struktur, sistem dan kepemimpinan.  

b. Manajemen risiko, penilaian terhadap manajemen risiko meliputi penilaian terhadap 
risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik.  

Management quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, 
mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-
kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Keberhasilan dari manajemen 
bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa 
komponen. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai sehat apabila sekurang-
kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut.  

Bank Indonesia telah menyusun pertanyaan untuk menilai kemampuan manajemen yang 
terdiri dari; 

TABEL 2.1 PENILAIAN KEMAMPUAN MANAJEMEN 

Aspek Manajemen yang Dinilai Bobot CAMEL 

Manajemen Permodalan  

Manajemen Aktiva  

Manajemen Umum  

Manajemen Rentabilitas  

Manajemen Likuiditas  

Total bobot CAMEL  

2,5 % 

5,0 % 

12,5 % 

2,5 % 

2,5% 

25,0 % 

Sumber : Bank Indonesia  

Setiap pertanyaan yang dijawab “ya” (positif) oleh pihak manajemen bank umum, bank 
tersebut memperoleh nilai kredit sebesar 0,4. Hasil penjumlahan setiap jawaban “ya” 
akan menentukan nilai kredit (credit point) dalam komponen CAMEL. Selanjutnya, angka 
nilai kredit ini dikalikan dengan bobot CAMEL untuk manajemen (25%) sehingga 
diperoleh nilai CAMEL untuk manajemen, akan tetapi pengukuran tersebut sulit 
dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank, maka dalam penelitian ini 
aspek manajemen diproksikan dengan profit margin dengan pertimbangan rasio ini 
menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan 
atau alokasi dana secara efisien. 

Penggunaan Net Profit Margin (NPM) juga erat kaitannya dengan aspek-aspek 
manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko, di 
mana net income dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari 
strategi keputusan yang dijalankan dan dalam tekniknya dijabarkan dalam bentuk sistem 
pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional bank dalam upaya 
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memperoleh operating income yang optimum. Sedangkan net income dalam manajemen 
risiko mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir risiko likuiditas, risiko 
kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dari kegiatan operasional 
bank, untuk memperoleh operating income yang optimum. Dapat juga dikatakan net 
profit margin mencerminkan tingkat efektifitas yang dapat dicapai oleh usaha 
operasional bank, yang terkait dengan hasil akhir dari berbagai kebijaksanaan dan 
keputusan yang telah dilaksanakan oleh bank dalam periode berjalan.  

Aspek manajemen yang diproksikan dengan net profit margin yang dirumuskan sebagai 
berikut: NPM = Laba Bersih / Laba Operasional 

Karena aspek manajemen diproksikan dengan profit margin dengan pertimbangan rasio 
ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun 
penggunaan atau alokasi dana secara efisien, sehingga nilai rasio yang diperoleh 
langsung dikalikan dengan nilai bobot CAMEL sebesar 25%.  

4. Faktor Rentabilitas  

Dalam penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu: 

a. Rasio Laba Sebelum Pajak (Earnings Before Income Tax/EBIT) dalam 12 bulan 
terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama.  

b. Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional 
dalam periode yang sama. Untuk hal ini sering digunakan dengan singkatan BOPO, 
yaitu Biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional.  

Jika butir a diatas sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 
0,015% mulai dari 0% maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.  

Jika butir b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 
sebesar 0,08%, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.  

5. Faktor Likuiditas  

Komponen faktor likuiditas meliputi Kewajiban Bersih antar bank yaitu selisih antara 
kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain dan Modal Inti Bank. Penilaian 
terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu :  

a. Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Inti  

b. Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank.  

Yang dimaksud dengan Kewajiban Bersih Antar Bank adalah antara kewajiban bank 
dengan tagihan kepada bank lain. Yang dimaksudkan dengan dana yang diterima bank 
dalam faktor likuiditas untuk penilaian tingkat kesehatan bank disini adalah meliputi: 

a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)  
b. Giro, Deposito dan Tabungan Masyarakat  
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c. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak 
termasuk pinjaman subordinasi.  

d. Deposito dan Pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.  
e. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.  
f. Modal inti  
g. Modal pinjaman  

Apabila rasio kewajiban bersih antara bank terhadap modal inti sebesar 100% atau 
lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1 % mulai dari 100%, maka nilai 
kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Sedangkan untuk rasio kredit terhadap dana 
yang diterima oleh Bank sebesar 115 % atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 
penurunan 1% mulai dari rasio 115%, maka nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 
100.  

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dalam bahasa Inggris disingkat CAMEL, oleh 
karena itu tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dikenal dengan sebutan metode 
CAMEL, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Capital (modal bank), yang dinilai adalah pemenuhan terhadap kewajiban penyediaan 
modal minimum (KPMM) atau yang disebut capital adequacy ratio (CAR).  

b. Asset (aktiva) yang dinilai adalah kualitas aktiva produktif (KAP) yang terdiri dari:  
KAP = Aktiva produktif yang diklasifikasikan / Total aktiva produktif 

c. Management, aspek manajemen diproksikan dengan net profit margin dengan 
pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-
sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien, sehingga nilai rasio 
yang diperoleh langsung dikalikan dengan nilai bobot CAMEL sebesar 25%.  

d. Earnings (rentabilitas) yang dinilai adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. 
Rasio yang dinilai adalah :  

1. Return on Assets (ROA). Kredit poin yang diberikan untuk ROA adalah sebagai berikut : 
untuk ROA sebesar 0% nilai kredit adalah 0. Untuk setiap kenaikan sebesar 0,005% 
nilai kredit ditambah dengan 1 dengan maksimum 100 bobot nilai ROA adalah 5%.  

2. Rasio BOPO. Kredit poin yang diberikan untuk rasio BOPO adalah sebagai berikut : 
untuk rasio BOPO sebesar 100% atau lebih nilai kredit adalah 0. Untuk setiap 
penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah dengan 1 dengan maksimum 100 Bobot 
nilai rasio BOPO adalah 5%.  

e. Liquidity (Likuiditas), yang dinilai adalah kemampuan bank dalam menjaga/ 
memelihara likuiditas. Rasio yang dinilai antara lain :  

1. Loan to deposit Ratio (LDR). Kredit poin yang diberikan untuk LDR adalah sebagai 
berikut: untuk LDR sebesar 110% atau lebih, nilai kredit adalah 9. Untuk LDR dibawah 
110%, nilai kredit adealah 100 bobot nilai LDR adalah 5%.  

2. Net Call money to current assets (NCMCA), Kredit poin yang diberikan untuk NCMCA 
adalah sebagai berikut: untuk NCMCA sebesar 100% atau lebih, nilai kredit adalah 0. 
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Untuk setiap penurunan sebesar 1% nilai kredit ditambah dengan 1 dengan maksimum 
100. Bobot nilai NCMCA adalah 5%.  

Selanjutnya, untuk menilai kesehatan suatu Bank dapat diukur dengan berbagai metode. 
Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-
unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut:  

1. Capital  

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu Bank. Salah 
satu penilaian adalah dengan metode CAR (Capital Adequacy Rasio) yaitu dengan 
cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)  

2. Assets  

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki Bank. Rasio yang diukur ada 
2 macam yaitu : 

a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif  

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

3. Management  

Penilaian didasarkan kepada manajemen permodalan, manajemen aktiva, 
manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum. Manajemen 
bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan.  

4. Earning  

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu 
bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada 2 macam 
yaitu :  

a. Rasio laba terhadap total asset (Return on Assets)  

b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).  

5. Liquidity  

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan kepada 2 
macam rasio yaitu :  
a. Rasio jumlah kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar dan yang 

termasuk aktiva lancar adalah kas, giro pada Bank Indonesia, sertifikat Bank 
Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang sudah diendos oleh 
bank lain.  

b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank 
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Pengertian Tingkat Kesehatan Bank  

Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 
operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan 
baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut 
surat edaran direksi Bank Indonesia No. 6/10 /PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 
tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan 
bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai faktor yang 
mempengaruhi kondisi dan perkembangan bank dalam hal ini adalah faktor permodalan, 
aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas dan faktor 
sensitivitas. Kelima faktor ini dikenal dengan istilah CAMEL. 


