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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Analisis dan pengkajian tentang perbankan menjadi begitu menarik untuk 

dikaji dan dianalisis karena hampir semua orang berhubungan dengan perbankan, 

artinya bank memiliki peran besar dalam tata kehidupan masyarakat baik secara 

jangka pendek maupun secara jangka panjang. Posisi perbankan menjadi lebih 

sentral karena menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang 

kekurangan dana. Disini letak fungsi dasar bank dalam usaha menjaga 

keseimbangan kedua tersebut. Termasuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa 

terjadi  karena sebab tersebut. 

Perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang 

sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi 

perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Walau 

demikian, prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat 

pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga, wajar jika kemudian banyak bank-

bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun 

melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah. 

Sementara di tingkat kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah 

beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.  

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional 

dengan lembaga keuangan syariah, adalah terletak pada pengembalian dan 

pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan 

dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah
1
. Kegiatan 

operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak 

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan 

riba yang diharamkan. 

                                                             
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ( Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005),13 
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Bank sebagai lembaga intermediary memegang fungsi strategis dalam 

rangka memajukan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mengingat fungsi 

dan peranan perbankan, diantaranya sebagai lembaga perantara moneter dan 

memperlancar sistem pembayaran, maka kepentingan akan pengukuran tingkat 

kesehatannya menjadi begitu penting agar dikemudian hari Bank Umum Syariah 

di Indonesia lebih dapat diterima oleh masyarakat dan tetap di percaya oleh 

kalangan pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan keuangan bisnisnya. 

Posisi dan peran bank menjadi begitu sentral dalam mendukung aktivitas 

kehidupan masyarakat. Sehingga wajar jika masyarakat menginginkan lembaga 

perbankan yang memiliki reputasi dan tingkat kesehatan yang benar-benar baik, 

sehingga setiap mereka ingin menempatkan dana dalam bentuk deposito atau 

membeli obligasi termasuk saham perbankan tersebut terjamin. Pengukuran 

tingkat kesehatan suatu bank harus dilakukan oleh semua bank, baik bank 

konvensional maupun bank syariah karena terkait dengan kepentingan semua 

pihak terkait baik pemilik, pengelola (manajemen bank), masyarakat pengguna 

jasa termasuk Bank Indonesia sebagai Pembina dan Pengawas perbankan di 

Indonesia.  

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, 

baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan 

dari pihak pemerintah. Bank-bank yang sehat akan mempengaruhi sistem 

perekonomian suatu negara secarah menyeluruh, mengingat bank mengatur 

peredaran dana ibarat “jantung” yang mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh 

manusia. 

Kasmir berpendapat bahwa: 

“Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan 

berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan 

kondisi suatu bank dikenal dengan analisis CAMEL. Analisis ini terdiri 
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dari aspek capital, assets, management, earning, dan liquidity. Hasil dari 

masing-masing aspek ini kemudian menghasilkan kondisi suatu bank.”
2
 

Perusahaan perbankan sangat penting keberadaannya karena pengaruhnya 

sebagai roda penggerak roda perekonomian nasional. Sebagian besar dana yang 

dikelola bank adalah dana masyarakat (publik). Kepentingan masyarakat perlu 

dilindungi, sehingga kesehatan bank perlu dipantau. Kesehatan bank merupakan 

sistem peringatan dini (early warning system or surveillance) yang berguna untuk 

menggambarkan kondisi keuangan, kelemahan dan kekuatan dari aspek keuangan 

perusahaan perbankan. Sebagai regulator, Bank Indonesia, sangat berkepentingan 

terhadap kesehatan perbankan nasional. Salah satu manfaat informasi tentang 

kesehatan bank adalah  untuk mendapatkan keyakinan bahwa bank telah 

beroperasi dengan hati-hati guna menjaga kepentingan deposan  dalam rangka 

menjaga kepercayaan masyarakat. 

Kesehatan bank diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia 

No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, Junto SE No. 30/UPPB/tanggal 19 

Maret 1998, SE No. 3/30/DNDP/Des/2001, dan diperbaruhi dengan Surat 

Keputusan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/ Mei/2004. Ketentuan ini mengatur 

tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tekniknya lebih 

populer dikenal sebagai pendekatan CAMEL.  

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan metode 

CAMEL ini mencakup penilaian terhadap beberapa faktor diantaranya : Pertama, 

aspek permodalan (Capital), yang didasarkan kepada permodalan yang dimiliki 

oleh suatu bank. Aspek permodalan ditunjukan dengan rasio CAR (Capital 

Aduquacy Ratio). Semakin besar rasio tersebut semakin baik posisi modal
3
. 

Kedua, aspek kualitas aset (Asset), yakni menilai jenis-jenis aset yang dimiliki 

                                                             
2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Pt.Rajagrafindo Persada 

,2006),40 
3 Achmad, Tarmizi dan Willyanto Kartiko Kusuno, Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai 

Prediktor Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia, (Media Ekonomi 

dan Bisnis, 2003). Vol. XV, No. 1. 
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oleh bank, agar sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan 

membandingkan antara kualitas aktiva produktif (KAP) yang diklasifikasikan 

terhadap total aktiva produktif sehingga dapat diketahui tingkat kemungkinan 

diterimanya kembali dana yang telah ditanamkan pada satu investasi atau 

pembiayaan. Semakin kecil rasio KAP, maka semakin besar tingkat kemungkinan 

diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Berikut adalah aspek kualitas aset 

produktif PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah dari tahun 2009–2013: 

Tabel 1.1 

Aspek Asset (Kualitas Aktiva Produktif / KAP) 

PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah tahun 2009-2013 

(dalam %) 

Tahun KAP % 

2009 21,5 

2010 24,94 

2011 11,54 

2012 8,24 

2013 11,11 

Sumber:  PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah 

 

Gambar 1.1 

KAP PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah tahun 2009-2013 
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Bank dikatakan sehat ketika rasio KAP berada diantara angka 0 -10,35%, 

yang berarti bank mampu dengan baik mengelola asset yang dimiliki yang 

memungkinkan bank untuk meneruskan operasinya tanpa terganggu. Predikat 

cukup sehat diperoleh bank ketika rasio KAP berada diantara angka 10,35%- 

12,6%, yang berarti bank mampu dengan baik mengelola asset yang dimiliki dan 

memungkinkan bank untuk meneruskan operasinya tanpa terganggu, namun 

masih memerlukan perhatian lebih. Predikat kurang sehat dengan rasio KAP 

berada diantara angka 12,60%- 14,5%, yang berarti bank kurang mampu dengan 

baik mengelola asset yang dimiliki, karena bank masih memiliki kelemahan-

kelemahan minor yang dapat segera di atasi oleh tindakan rutin. Untuk predikat 

tidak sehat akan diberikan kepada bank ketika angka rasio KAP lebih besar dari 

14,5%, yang berarti bank belum mampu dengan baik mengelola asset yang 

dimiliki, karena bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor dan harus 

segera di atasi dengan tindakan rutin. Dari tabel diatas dapat dilihat rasio KAP 

sangat fluktuatif sekali dimana rasio terbesar pada tahun 2010, dan kembali 

memiliki rasio yang baik ditahun 2012 sebesar 8,24. 

Ketiga, aspek manajemen (Management), kualitas manajemen dapat 

dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Keempat, aspek rentabilitas 

(Earning), merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, semakin 

besar rasio rentabilitas ini akan bagus dampaknya bagi bank. Kelima, aspek 

likuiditas (Liquidity). Sebuah bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang 

bersangkutan dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan 

lain pada saat yang tepat. Aspek likuiditas ditunjukkan dengan rasio FDR, 

semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar, dan bisa 

memberikan dampak yang buruk bagi bank yang bersangkutan. Berikut adalah 

aspek likuiditas PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah dari tahun 2009–2013 
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Tabel 1.2 

Aspek Likuiditas (FDR) 

PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah tahun 2009-2013 

(dalam %) 

Tahun FDR % 

2009 89,60 

2010 100,13 

2011 83,50 

2012 82,58 

2013 81.68 

Sumber:  PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah 

 

Gambar 1.2 

FDR PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah tahun 2009-2013 

Tabel 2 mengindikasikan bahwa terdapat fluktuasi rasio likuiditas (FDR). 

Terjadinya kenaikan FDR PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah yang signifikan 

pada tahun 2010 yaitu sebesar 100,13 yang sebelumnya di tahun 2009 sebesar 

89,60. Dari data diatas terlihat bahwa adanya kenaikan rasio FDR, yang bisa 

memberikan dampak yang buruk bagi Bank. Hal ini menunjukkan perlunya 

adanya penilaian terhadap tingkat kesehatan pada PT. BPR Syariah Amanah 

Rabbaniah secara keseluruhan dengan menggunakan metoda CAMEL. Penilaian 
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ini menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup 

sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap 

mempertahankan kesehatannya, bagi bank yang cukup sehat, kurang sehat, atau 

bahkan tidak sehat segera memperbaiki kondisi keuangannya. Bank harus berada 

dalam keadaan sehat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penilaian 

kesehatan bank sangat penting disebabkan karena bank mengelola dana yang 

dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang 

dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa permasalahan umum pada 

perbankan terlihat dari kegiatan operasional perbankannya antara lain bagaimana 

kemampuan bank untuk mempertahankan predikat “Sehat” sesuai dengan PBI No. 

6/ 10/ PBI/2004, ketidakmampuan dalam pengelolaan asset bank mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat pendapatan, likuiditas maupun keamanan usaha bank 

yang akan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Kemampuan membayar 

kewajiban jangka pendek atau Likuiditas yang dapat dilihat dari rasio FDR , dan 

asset yang dapat dilihat dari rasio KAP. Untuk mengetahui pengaruh kedua aspek 

tersebut terhadap Tingkat Kesehatan Bank, maka penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Financial Deposit Ratio (FDR) 

Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah 

Bandung”. 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat 

dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas aktiva produktif (KAP) terhadap tingkat 

kesehatan bank pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung 

Periode 2011-2016? 

2. Bagaimana pengaruh financial deposit ratio (FDR) terhadap tingkat 

kesehatan bank pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung 

Periode 2011-2016? 
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3. Bagaimana pengaruh kualitas aktiva produktif (KAP) dan financial deposit 

ratio (FDR) terhadap tingkat kesehatan bank pada PT. BPR Syariah 

Amanah Rabbaniah Bandung Periode 2011-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas aktiva produktif (KAP) terhadap tingkat 

kesehatan bank pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung 

Periode 2011-2016. 

2. Mengetahui pengaruh financial deposit ratio (FDR) terhadap tingkat 

kesehatan bank pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung 

Periode 2011-2016. 

3. Mengetahui pengaruh kualitas aktiva produktif (KAP) dan financial 

deposit ratio (FDR) terhadap tingkat kesehatan bank pada PT. BPR 

Syariah Amanah Rabbaniah Bandung Periode 2011-2016? 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Kegunaan Ilmiah 

Untuk memberikan sumbangan  pemikiran bagi perkembangan ilmu 

ekonomi khususnya perbankan syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut 

mengenai tingkat kesehatan bank. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

 Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdsarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 
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terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
4
 

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk 

hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau 

badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau 

badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan 

keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank 

Indonesia (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 30 April 1997 tentang 

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
5
. kesehatan suatu bank 

dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua 

kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
6
. Adapun 

kegiatannya, meliputi: 

1. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, 

dan modal sendiri 

2. Kemampuan mengelola dana  

3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat 

4. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, 

pemilik modal, dan pihak lain 

5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

Pada dasarnya Tingkat Kesehatan Bank dinilai dengan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 

dan perkembangan suatu Bank, yang meliputi faktor-faktor permodalan, kualitas 

                                                             
4 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Perdana Media 

Group, 2009),  61 
5 Riyadi, Slamet, Banking Assets and Liability Management, (Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), jilid 2, 78 
6 Susilo, Y. Sri, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta: Salemba Empat. 2000), 

22 
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aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Menurut Kasmir
7
, 

penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa aspek, yaitu : 

1. Permodalan (Capital) 

Adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan 

modal minimum bank. Penilaian tersebut berdasarkan CAR (Capital Adequeency 

Ratio) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut 

adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan 

sesuai dengan ketentuan Pemerintah CAR tahun 1999 minimum harus 8%. 

2. Kualitas Aset (Asset Quality) 

Adalah menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset 

harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan 

membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva 

produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 

aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah 

dilaporkan secara berkala kepada Bank indonesia. 

3. Manajemen (Management) 

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga harus dinilai kualitas 

manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam 

bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari pendidikan serta pengalaman para 

karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi, dalam aspek ini yang 

dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, 

manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan pada 250 

pertanyaan yang diajukan manajemen bank yang bersangkutan. 

4. Rentabilitas (Earning) 

Merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap 

periode atau untuk mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat yang diukur secara 

rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan: 

a. Rasio laba terhadap total aset (ROA) 

                                                             
7
 Kasmir,  Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ( Jakarta : Pt.Rajagrafindo Persada, 

2006), .40 
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b. Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO) 

5. Likuiditas (Liquidity) 

Sebuah bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat 

membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan 

deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit 

yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva 

lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang  dianalisis dalam rasio ini, adalah: 

a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva 

b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, seperti : KLBI, giro, 

tabungan, deposito, dan lain-lain. 

Menurut  Slamet
8
, komponen dari masing-masing faktor di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor Permodalan 

Setiap Bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk memelihara 

Kewajiban penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. 

Minimum Capital Adequacy Ratio sebesar 8% ini, dari waktu kewaktu akan 

disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia dengan tetap mengacu pada standar 

internasional, yaitu Banking for International Settlement (BIS) yang berpusat di 

Geneva. 

Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian 

terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian terhadap Faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan 

pada dua rasio, yaitu: 

                                                             
8 Riyadi  Slamet, Banking Assets and Liability Management Edisi Kedua, (Jakarta: 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006),  jilid 2, 36 
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a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif 

b. Rasio Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif Yang Dibentuk 

(PPAPYD) oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) oleh Bank. 

Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasi terhada 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. Rasio 

PPAPYD terhadap PPAPWD sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap 

kenaikan 1% mulai dari 0, maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

3. Faktor Manajemen 

Faktor manajemen meliputi penilaian terhadap faktor manajemen yang 

mencakup dua komponen yaitu Manajemen Umum dan Manajemen Risiko, 

dengan menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan, yang jumlahnya ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Bagi bank devisa sebanyak 100 

b. Bagi bank non devisa sebanyak 85 

Setiap pertanyaan/pernyataan mempunyai nilai kredit sebagai berikut: 

a. Bagi Bank Devisa sebesar 0,25 

b. Bagi Bank Non Devisa sebesar 0,294 

4. Faktor rentabilitas 

Dalam penelitian faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu: 

a. Rasio Laba Sebelum Pajak (Earning 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 denga 

Pendapatan Operasional. 

Jika butir a di atas 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 
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untuk setiap penurunan sebesar 0,08%, maka nilai kredit ditambah 1 sdengan 

maksimum 100. 

5. Faktor likuiditas 

Komponen faktor likuiditas meliputi Kewajiban Bersih Antar Bank, yaitu 

selisih antara kewajiban bank denga tagihan kepada bank lain dan Modal Inti 

Bank. 

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 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 selisih 

antara Kewajiban bank dengan tagihan kepada Bank Lain. Apabila rasio 

Kewajiban Bersih Antar 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. 

Berbagai kegiatan ekonomi khususnya perbankan sebagaimana fungsinya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat biasanya perbankan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk 

pemberian kredit/pembiayaan kepada masyarakat, selain untuk menggerakan 

sektor ekonomi mikro, bank juga akan mendapatkan keuntungan dari pemberian 

kredit/pembiayaan tersebut. “sumber utama dana bank berasal dari masyarakat 

sehingga secara moral seluruh bank harus menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat baik dalam bentuk surat berharga, pemberian kredit, ataupun 

dalam bentuk investasi lainya.”
9
 

Loan to deposit ratio menunjukkan kemampuan bank di dalam 

menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank 

                                                             
9 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan,  

(Jakarta: Fakultas Ekonomi universitas Indonesia.,2005), jilid 5, 107 
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maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Sedangkan menurut 

Dendiwijaya
10

, Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang 

akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik 

dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang 

dipinjamnya.  

Secara lebih rinci LDR dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Rasio ini 

menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

LDR =   Kredit  x 100 %  

Dana Pihak Ketiga 

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan), namun 

pembiayaan (financing), sehingga modifikasi rumus tersebut untuk bank syariah 

menjadi: 

 

FDR =  Jumlah Pembiayaan yang disalurkan   x 100 %  

Total Deposit 

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 

kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio 

tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk 

pembiayaan menjadi semakin besar. 

Para praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR adalah 

sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85% - 100%. Namun oleh 

Bank Indonesia, suatu bank masih dianggap sehat jika LDR nya masih dibawah 

                                                             
10 Dendawijaya Lukman,  Manajemen Perbankan, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2005) 
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110%. Pada tabel dibawah ini kita dapat melihat cara penilaian kesehatan bank 

pendekatan CAMEL. 

Tabel 1.3 

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Model CAMEL
11

 

 

No Faktor yang 

Dinilai 

Komponen yang Dinilai % Bobot 

1 C Permodalan Permodalan Rasio modal terhadap Aktiva 

tertimbang 

25 25 

2 A Kualitas 

Aktiva 

Produktif 

a. Rasio aktiva produktif yang 

diklasifikasikan terhadap aktiva 

produktif 

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva 

yang dibentuk terhadap penyisihan 

penghapusan aktiva produktif yang 

wajib dibentuk 

25 

 

 

5 

30 

3 M Manajemen a. Manajemen Umum 

b. Manajemen Resiko 

10 

15 

25 

4 E Rentabilitas a. Rasio laba terhadap volume usaha 

b. Rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional 

5 

5 

10 

5 L Likuiditas a. Rasio kewajiban call money terhadap 

aktiva lancar rupiah 

b. Rasio jumlah kredit yang diberikan 

terhadap dana yang diterima bank 

(rupiah dan valas) 

5 

 

5 

10 

 

                                                             
11 Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Arifiandy Permata Veithzal, 

Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik, (Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2013), 466 
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Dari tabel diatas kita dapat melihat bobot dari penilaian masing- masing 

komponen. Kualitas aktiva produktif memiliki bobot yang paling besar yaitu 30% 

hal ini mengindikasikan bahwa kualitas aktiva produktif memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan, dan dari aspek likuiditas memiliki bobot 10%, dapat diartikan 

faktor likuiditas juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dilihat dari bobot 

penilaiannya, maka peneliti hanya meneliti dari kedua aspek tersebut dengan 

pertimbangan dari bobot penilaian model CAMEL, karena dianggap memiliki 

pengaruh yang cukup signifikan. 

 Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan 

ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.3  

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

 Kualitas  Aktiva Produktif = Variabel X1 

 Financial Deposit Ratio =Variabel X2 

 Tingkat Kesehatan Bank = Variabel Y 

 

 

 

 
Kualitas Aktiva Produktif 

(KAP)  

 (X1) 

 
Financial Deposit Ratio 

(FDR) 

(X2) 

Tingkat kesehatan Bank 

(Y) 

Faktor Lain 
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F. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jaawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk pertanyaan.
12

 Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta- fakta empiris 

yang diperoleh dengan pengumpulan data. 

 Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat kesehatan bank pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah 

Bandung Periode 2011-2016. 

2. Financial Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat kesehatan bank pada PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah 

Bandung Periode 2011-2016. 

3. Kualitas aktiva produktif (KAP) dan financial deposit ratio (FDR) 

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesehatan bank pada PT. 

BPR Syariah Amanah Rabbaniah Bandung Periode 2011-2016. 

 

 

 

 

                                                             
12 Punaji Setyosar, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan (Jakarta : Prenada 

Media Grup,2010),147. 


