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ABSTRAK  

Siti Komariyah, NIM: 210214282, 2018. Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Periode 2014-2016 dengan Menggunakan Rasio 

CAMEL. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd 

Kata kunci: Bank, CAMEL,Kesehatan Bank 

Kemajuan suatu negara ditandai dengan berkembangnya perekonomian di 

negara tersebut. Perekonomian yang kuat pada umumnya ditunjang oleh entitas 

ekonomi yang dimilikinya. Salah satu entitas yang hampir ada di setiap negara 

adalah lembaga keuangan perbankan. Tingkat kesehatan yang baik dari perbankan 

suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. 

Kesehatan suatu bank penting untuk membentuk kepercayaan dalam dunia 

perbankan serta untuk melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential 

banking) dalam dunia perbankan. Penulis melakukan penelitian pada PT Bank 

BRI Syariah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan PT Bank BRI 

Syariah pada periode 2014-2016 ditinjau dari aspek CAMEL yang meliputi faktor 

permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. 

Untuk itu, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berikut ini: (1) Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

tahun 2014-2016 dilihat dari faktor permodalan (capital)?(2) Bagaimana tingkat 

kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2014-2016 dilihat dari faktor 

aktiva (asset)?(3) Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia 

Syariah tahun 2014-2016 dilihat dari faktor rentabilitas (earning)?(4) Bagaimana 

tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2014-2016 dilihat 

dari faktor likuiditas? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dan 

rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian non 

eksperimen (ex post facto). Data yang digunakan berasal dari laporan akhir tahun 

yang dipublikasikan di OJK. Analisis data penelitian ini menggunakan metode 

CAMEL.  

Dari analisis data diperoleh (1) dari sisi capital, tingkat kesehatan BRI 

Syariah pada tahun 2014-2016 dalam kondisi “sangat sehat” karena nilai KPMM 

≥ 12%; (2) dari sisi asset, tingkat kesehatan BRI Syariah pada tahun 2014-2016 

dalam kondisi “kurang sehat” karena nilai KAP ≤ 0,90%; (3) dari sisi earning, 

tingkat kesehatan BRI Syariah pada tahun 2014-2016 dalam kondisi “kurang 

sehat” karena nilai NOM ≤ 1%; (4) dan dari sisi likuiditas,  tingkat kesehatan BRI 

Syariah pada tahun 2014-2016 dalam kondisi “sehat” karena nilai FDR ≤ 85%.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan syariah (hukum) Islam. Menurut Undang-undang Perbankan 

Syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa: 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah disebut bank syariah dan menurut jenisnya berdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah Rakyat Syariah.1  

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan 

prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu 

menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam al-Qur’an dan 

Hadith2. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip 

syariah secara menyeluruh (ka>ffah) dan konsisten ( istiqa>mah).3 

                                                             
1 Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), 29.  
2Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2009), 61. 
3 Burhanuddin S,  Aspek, 29.  



 

Ide pendirian perbankan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai 

keputusan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari 

para intelektual Islam di Indonesia.4 Intensnya ide pendirian bank Islam di 

Indonesia saat itu terutama disponsori oleh MUI  Pusat dan tidak terlepas dari 

kondisi sosial politik dan ekonomi yang berkembang pada saat itu. Kedua 

aspek itu sangat terkait erat dengan adanya gagasan bank Islam, utamanya 

pertimbangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang lesu, akibat adanya resesi 

ekonomi dunia, membawa dampak kurang baik bagi pembangunan bangsa 

Indonesia. Hal itu disebabkan oleh menurunnya bantuan luar negeri  yang 

menjadi salah satu tumpuan bagi pembangunan Indonesia.  

Kondisi ekonomi yang demikian memaksa pemerintah melakukan 

kebijakan ekonomi yang tidak mengandalkan bantuan luar negeri sebagai 

tumpuan pembangunan. Pemanfaatan potensi dan kemampuan masyarakat 

Indonesia menjadi alternatif bagi kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan 

potensi dalam negeri menjadi penopang pembangunan bangsa dapat dilihat 

dari kebijakan yang diberlakukan pada tanggal 1 Juni 1983. Paket 1 Juni 1983 

tersebut pada prinsipnya mengizinkan bank-bank untuk menentukan sendiri 

tingkat bunga deposito/tabungan dan pinjaman. Dengan adanya paket 1 Juni 

1983 itu, umat Islam dapat saja mendirikan sebuah bank yang dikelola 

berdasarkan tingkat bunga 0% (tanpa bunga).5 

                                                             
4 Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan  Pemerintah 

Indonesia Terhadap Perbankan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2005), 98.  
5 Ibid., 103.  



 

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 27 

Oktober 1988, dikenal dengan PAKTO 1988.6 Kemudian ketentuan 

lanjutannya pada tanggal 29 Januari 1990, ketentuan tersebut memberikan 

peluang mendirikan bank-bank swasta baru, cabang-cabang pembantu bank 

asing baru, termasuk joint ventures bagi perwakilan bank asing yang telah ada 

dengan bank domestik.7 

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 

adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terhambat bila 

dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di 

Indonesia akan terus berkembang.8 

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat, 

dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di 

kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung 

unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil loka karya ulama 

tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majlis Ulama 

Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat.9 Kepada MUI 

diamanatkan agar mengambil prakarsa dalam bentuk komisi perbankan bebas 

bunga, pembentukan Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, 

perintisan Bayt al-ma>l nasional, dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan 

                                                             
6 Nurul Huda dan Mohammed Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 

Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 33. 
7 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), 31. 
8 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 24. 
9 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek 

(Jakarta: AlvaBet, 2000), 27 



 

lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan 

pengembangan sumber daya umat.10 

Perkembangan bank Islam juga dapat dilihat dari semakin meluasnya 

pendirian bank Islam baik di negara-negara Islam sendiri maupun di negara-

negara non Islam. Kondisi seperti tersebut, membuat negara-negara Islam 

yang belum mewujudkan pendirian bank Islam untuk segera 

merealisasikannya, tidak terkecuali umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah 

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan terbesar di seluruh 

dunia, sangat berkepentingan untuk mewujudkan bank Islam di negerinya. Ide 

pendirian perbankan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai keputusan 

lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari para 

intelektual Islam di Indonesia.11 

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang 

banyak memusatkan perhatian pada kondisi sosial, pendidikan, dan ekonomi 

umat Islam pernah mengeluarkan seruan untuk mendirikan bank Islam di 

Indonesia. Kondisi ekonomi yang demikian, memaksa pemerintah melakukan 

berbagai kebijakan ekonomi yang tidak mengandalkan bantuan luar negeri 

sebagai tumpuan pembangunan. Pemanfaatkan potensi dan kemampuan 

masyarakat Indonesia menjadi alternatif bagi kelangsungan pembangunan.12 

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 

adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terhambat bila 

                                                             
10 Ibid., 27.  
11 Kara, Bank Syariah, 98.  
12 Ibid., 98.  



 

dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di 

Indonesia akan terus berkembang.13 

Pada tanggal 30 April 1997 Bank Indonesia menetapkan suatu 

ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan 

perbankan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Indonesia nomor 

30/12/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB yaitu 

tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, pelaksanaan penilaian 

ini dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari 

masing-masing faktor, yaitu komponen Capital (Permodalan), Asset (Aktiva), 

Management (Manajemen), Earning (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas) 

atau disingkat dengan istilah CAMEL.14 Penilaian CAMEL ini dimaksudkan 

untuk mengukur apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem 

perbankan dengan asas-asas yang sehat di mana rasio tertentu berperan 

penting dalam evaluasi kinerja suatu lembaga keuangan baik yang sehat 

maupun yang tidak sehat.  

Bank Syariah dipilih karena bank syariah mengusung sistem yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam dengan menerapkan sistem bagi hasil dan 

bukan bunga yang selama ini diterapkan oleh bank konvensional. Sebagai 

sistem yang baru bank syariah harus melakukan segala upaya agar dapat 

mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah.  

                                                             
13 Karim, Bank Islam, 24.  
14 Ari Kristin Prasetyoningrum dan Noor Ahmad Toyyib, “Analisis Tingkat Kesehatan 

PT. Bank BRI Syariah Periode 2011-2014 Dengan Menggunakan Metode CAMEL,” Economica, 

7 (Oktober: 2016), 57. 



 

Metode CAMEL dipilih karena bank sudah melakukan penilaian 

mandiri dengan metode RGEC. Untuk itu, peneliti menggunakan metode 

CAMEL, karena menggunakan RGEC bank sudah melakukan penilaian 

sendiri dengan metode tersebut. 

Peneliti memilih periode dari tahun 2014-2016 karena dalam 

memutuskan jadi atau tidaknya seorang investor pasti akan melihat seberapa 

besar peringkat bank atas hal-hal yang dicapai pada tahun-tahun tersebut. 

Kesehatan menjadi salah satu alasan seorang investor dalam menginvestasikan 

dananya agar dana yang di investasikan dapat berkembang sesuai syariah 

Islam.  

Dari kelima faktor penilaian tersebut, faktor yang sering menjadi 

pertimbangan masyarakat ataupun investor dalam memilih bank adalah faktor 

earning (rentabilitas). Earning atau rentabilitas adalah kemampuan bank 

untuk menghasilkan laba. Masyarakat seringkali menjadikan remtabilitas bank 

sebagai salah satu faktor preferensi mereka dalam memilih bank, termasuk 

bank syariah. Besar kecilnya bagi hasil yang diterima di bank syariah, 

khususnya bagi nasabah penabung, ditentukan oleh besar-kecilnya profit yang 

bisa dihasilkan oleh bank syariah. Selain itu, investor ketika akan 

menanamkan modal di bank, tentu yang akan dilihat adalah rentabilitas bank 

tersebut.15 

Salah satu dari tiga Bank Syariah terbesar di Indonesia adalah BRI 

Syariah. Yang pertama diduduki oleh Bank Mandiri Syariah dan posisi kedua 

                                                             
15 Luhur Prasetiyo, “Analisis Rentabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia,” 

Kodifikasia, 1 (2012), 101. 



 

diduduki Bank Muamalat Indonesia.16 Dengan pertumbuhan aset yang cukup 

pesat serta jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang besar 

semakin mengukuhkan keberadaan BRI Syariah di Indonesia.17 Berawal dari 

akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta 

pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia 

pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka 

pada tanggal 17 November 2008 BRI Syariah secara resmi beroperasi. 

Kemudian BRI Syariah mengubah  kegiatan usaha yang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 

ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur ke dalam PT. Bank Rakyat Indonesia   

Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.18 

Keunggulan dari kinerja BRI Syariah ditandai dengan adanya 

peringkat Fich Ratings, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan 

bermasalah (non performing financing/NPF) yang relatif sangat rendah, dan 

                                                             
16 www.infoperbankan.com diakses pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Pukul 08.00 

WIB.  
17www.syariahbank.com/Profil dan Produk Bank BRI Syariah diakses pada hari Selasa 

tanggal 6 Maret 2018 Pukul 19.30 WIB.  
18 www.brisyariah.co.id/sejarah diakses pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Pukul 

19.50 WIB. 

http://www.infoperbankan.com/
http://www.brisyariah.co.id/sejarah


 

penyaluran KPR Sejahtera/FLPP yang berhasil menjadi pilihan masyarakat. 

Selama dua tahun berturut-turut BRI Syariah mendapatkan peringkat AA+ 

artinya kemampuan BRI Syariah untuk membayar kewajiban sangat baik, hal 

tersebut dikarenakan BRI Syariah menerapkan strategi bisnis “out of the box”. 

Padahal bank-bank yang lain berlomba-lomba meningkatkan pendapatan dari 

fee based income,namun BRI Syariah justru menggratiskan dengan cara 

memberikan layanan serba gratis kepada nasabah tentunya karena hal tersebut 

menimbulkan loyalitas bagi nasabah.19  

Untuk itu peneliti akan melakukan pengkajian yang diwujudkan dalam 

kajian skripsi yang berjudul  “Tingkat Kesehatan PT.  Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Periode  2014-2016 dengan  Menggunakan Rasio 

Camel”.  

B. Pembatasan Masalah 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 periode, yaitu 

tahun 2014-2016 

2. Subjek penelitian yang digunakan adalah PT.  Bank Rakyat Indonesia 

Syariah.  

3. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan hanya empat yaitu Capital, 

Asset, Earning, dan Likuiditas. Mengingat data yang diteliti kurang 

lengkap, peneliti lebih menekankan pada rasio capital, asset, earning dan 

likuiditas. Untuk rasio managemen data yang dibutuhkan tidak ada di OJK, 

                                                             
19 Yustisa Tri Cahyani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menjadi Nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2015), 6. 

 



 

dan empat rasio tersebut sudah mencukupi untuk menilai tingkat kesehatan 

bank.  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 

2014-2016 diatur dari faktor permodalan (capital)? 

2. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 

2014-2016 diatur dari faktor aktiva (asset)? 

3. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 

2014-2016 diatur dari faktor rentabilitas (earning)? 

4. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 

2014-2016 diatur dari faktor likuiditas (liquidity)? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah  

tahun 2014-2016 diatur dari faktor permodalan (capital).  

2. Mendeskripsikan tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

tahun 2014-2016 diatur dari faktor aktiva (asset).  

3. Mendeskripsikan tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

tahun 2014-2016 diatur dari faktor rentabilitas (earning).  

4. Mendeskripsikan tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

tahun 2014-2016 diatur dari faktor likuiditas (liquidity).  

 

 

 



 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat 

bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya bidang keuangan, dan juga 

dapat dijadikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi akademisi, 

khususnya bagi akademi hukum ekonomi Islam.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesehatan bank. Dengan 

perhitungan kuantitatif maupun kualitatif yang menjadi komponen 

CAMEL, yang terdiri dari Capital, Assets, Management, Earning, dan 

Liquidity. Perhitungan melalui komponen tersebut diharapkan dapat 

membantu manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam 

menentukan kebijakan bank dalam meningkatkan kesehatan bank 

tersebut. 

b. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk 

penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan 

penilaian tingkat kesehatan bank.  

F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dilaporkan dalam V bab dengan urutan sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini Mengurai argumentasi 

terhadap pentingnya penelitian ini. Bab ini, mencakup latar belakang masalah 



 

dari penelitian, penegasan istilah, yang kemudian ditarik secara eksplisit 

dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini 

akan ditegaskan dalam tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan 

terarah serta kegunaan dari penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun 

praktis. Selanjutnya telaah pustaka untuk mengetahui perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, kemudian sistematika penulisan yang 

menunjuk pada panduan penulisan skripsi.  

Kemudian pada bab kedua dipaparkan teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yang berupa laporan keuangan, indikator penilaian 

kesehatan lembaga keuangan dari bank. 

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan, yakni berisi 

jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat berisi pemaparan dan pembahasan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian, yaitu di PT. BRI Syariah.  

Bab kelima sebagai penutup ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian 

serta beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukan dan sumbangan 

pemikiran yang berguna bagi pembaca maupun pihak-pihak yang terkait.  

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori  

1. Perbankan Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diterangkan 

bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.20 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank 

tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur’an 

dan Hadith Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat 

islam.21  

                                                             
20 Burhanuddin Yusuf, Managemen Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan Syariah 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 10.  
21 Muhammad, Managemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Akademi 

Managemen Perusahaan YKPN, 2005), 1.  



 

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional 

berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah 

yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan 

tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain 

sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank 

syariah didasarkan pada al-Qur’an dan hadith. Semua produk dan 

jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan 

hadith.22 

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak 

investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank 

syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan 

dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan 

imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang 

disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dana 

kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual 

beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin 

keuntungan, bentuk bagi hasil, dan atau bentuk lainnya sesuai 

dengan syariah Islam.23 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah yaitu lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara 

dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan 
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pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah.  

b. Karakteristik Bank Syariah 

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada 

asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta 

melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip 

ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: 

1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.  

2) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of 

money).  

3) konsep uang sebagai alat tikar bukan sebagai komoditas.  

4) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.   

5) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu darang.  

6) tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.24  

c. Tujuan Bank Syariah  

Sebagai sebuah lembaga keuangan, Bank Syariah adalah 

lembaga keuangan menjalankan peranannya untuk menjadi lembaga 

intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu, 

hadirnya bank Syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting 

dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan normatif 

dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah berikut ini.  
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1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara 

Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan 

perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis 

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur g{arar (tipuan) 

di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, 

juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi 

umat.25 

2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan 

jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak 

terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan 

pihak yang membutuhkan dana.  

3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok 

miskin yang diarakan kepada kegiatan usaha yang produktif, 

menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).  

4) Untuk membantu menanggulangi dalam mengentaskan  

kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat 

kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti pembinaan 

pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program 

pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan 

program pengembangan usaha bersama.  

5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.  
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6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank 

non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak 

dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama 

bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.26  

d. Fungsi Bank Syariah  

1) Managemen Investasi  

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan 

kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak 

mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu 

pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) 

menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung.27  

2) Investasi  

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada 

dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) 

dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan 

syariah.  

3) Jasa Layanan Keuangan 

Bank Islam dapat juga menawarkan sebagai jasa keuangan 

lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak 

pewakilan atau penyewaan.   
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4)  Jasa Sosial  

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam 

melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman 

kebajikan), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran 

Islam.28  

Bank syariah juga berfungsi sebagai perantara dari pihak 

yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Masyarakat 

yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat 

menyimpan dananya. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank 

syariah akan membayar bagi hasil atau bonus atas simpanan dana 

dari masyarakat. Pembayaran bonus dan/atau bagi hasil kepada pihak 

ketiga tergantung pada akad antara pemilik dana (nasabah) dengan 

pengguna dana (bank syariah).29  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa fungsi bank syariah adalah sebagai tempat penyimpan dana 

masyarakat, sebagai lembaga perantara atau kepercayaan juga 

sebagai investasi serta sebagai jasa keuangan, dan juga untuk 

memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.  

2. Laporan Keuangan  

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (Financial Statement) merupakan ikhtisar 

mengenai keadaan keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu. 
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Secara umum, ada empat bentuk laporan keuangan yang pokok yang 

dihasilkan perusahaan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Dari empat laporan 

tersebut hanya dua macam yang umum digunakan untuk analisis, 

yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Hal ini disebabkan oleh 

laporan perubahan modal dan laporan aliran kas pada akhirnya akan 

diihktisarkan dalam laporan neraca dan laporan laba rugi.30  

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi 

dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. 

Transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa finansial dicatat, 

digolongkan-digolongkan, dan diringkas dengan cara setepat-

tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan diadakan 

penafsiran untuk berbagai tujuan.  

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan 

ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun 

dan ditafsirkan untuk kepentingan managemen dan pihak-pihak lain 

yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data 

keuangan perusahaan.31 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulakan bahwa  mengenai 

kondisi keuangan suatu bank yang melibatkan neraca dan laporan 

rugi laba. Neraca (balance sheet) suatu bank menggambarkan jumlah 
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kekayaan (harta), kewajiban (hutang), dan modal dari bank tersebut 

pada saat tertentu.   

b. Manfaat Laporan Keuangan  

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu lembaga keuangan 

hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukaan, 

tetapi pada selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat uji 

saja, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi 

keuangan perusahaan, di mana dengan hasil analisis tersebut pihak-

pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan. Jadi, untuk 

mengetahui posisi keuangan suatu lembaga keuangan serta hasil-

hasil yang telah dicapai oleh lembaga keuangan tersebut perlu 

adanya laporan keuangan dari lembaga yang bersangkutan. Laporan 

keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu 

lembaga keuangan, di mana neraca mencerminkan nilai aktiva, 

hutang dan modalsendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba 

rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama stu periode 

tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. 32 

c. Tujuan Laporan Keuangan  

Tujun laporan keuangan pada sektor perbankan syariah 

adalah menyediakan informasi yang mengkut posisi keuangan, 

                                                             
32 Nikmatul Khoiriyah, “Analisis Tingkat Kesehatan pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo Periode 2012-2015 dengan Metode RGEC”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 

2016), 31-32.  



 

kinerja seta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan 

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.33 

Seperti pemikiran Kasmir sebagaimana dikutip oleh 

Budiyanto, pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki 

tujuan tersendiri. Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan 

suatu bank adalah sebagai berikut.34 

1) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-

jenis aktiva yang dimiliki.  

2) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan 

jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

3) Memberikan informasi keuangan tentang tentang jumlah modal 

dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.  

4) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari 

jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber 

pendapatan bank tersebut.  

5) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam periode tertentu.  

6) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.  
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7) Memberikan informasi tentang kinerja managemen dalam suatu 

periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.35 

d. Unsur Laporan Keuangan 

Unsur-unsur laporan keuangan antara lain meliputi:36 

1) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan 

komersial.  

a) Laporan posisi keuangan.  

b) Laporan laba rugi.  

c) Laporan arus kas.  

2) Laporan perubahan ekuitas 

a) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan 

sosial.  

b) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat.  

c) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.  

3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan 

kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.  

3. Kesehatan Bank  

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. 

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 

secara kuantitatif dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur 

unsur judgment yang didasarkan atas materilitas dari faktor-faktor 
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penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri 

perbankan dan perekonomian.37 

Untuk melakukan penilaian kesehatan sebuah bank  dapat 

dilihat dari berbagaai aspek. Penilaian ini  bertujuan untuk 

menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup 

sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai 

pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan 

bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan 

dihentikan operasinya.  

Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh 

Bank Indonesia. Seperti yang tertera pada Undang-Undang RI Nomor 

7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29, yang isinya adalah:  

a. pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia 

b. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank 

dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas 

managemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain 

yang berhubungan dengan usaha bank 

c. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha 

sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.  

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan 

tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 

                                                             
37 Ikatan Bankir Indonesia, Managemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko (PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2016), 10.  



 

26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang tata cara 

penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini merupakan 

penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan 

Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991.  

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas 

kemudian dikenal dengan metode CAMEL. Karena setelah dilakukan 

perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL 

selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank 

pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut selanjutnya dikenal 

dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank meliputi 5 

aspek yaitu:  

1) Capital, untuk rasio kecukupan modal.  

2) Assets, untuk rasio kualitas aktiva.  

3) Management, untuk menilai kualitas managemen.  

4) Earnings, untuk rasio-rasio rentabilitas bank.  

5) Liquidity, untuk rasio-rasio likuiditas bank.38  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank 

adalah suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang 

mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh 

kesehatan usaha perbankannya. Kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 
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memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan perbankan yang berlaku.  

4. Metode CAEL  

a. Capital (Permodalan) 

Pengertian modal menurut kamus perbankan adalah uang 

yang dipergunakan untuk mengelola usaha, seringkali diperoleh 

dengan penerbitan saham-saham atau sejumlah uang yang 

diinvestasikan.39 

Modal merupakan faktor amat penting bagi perkembangan 

dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. 

Seperti pemikiran Zainul Arifin sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu 

yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan 

bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva 

dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities). Pada suatu 

bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa 

sumber.40 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia no. 9/24/DPbS 

kepada semua Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah. Bab II angka 1 bahwa penilaian 

permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank 
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dalam mengamankan eksposur resiko dan mengantisipasi eksposur 

resiko yang akan muncul. 

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai 

kecukupan modal Bank dalam mengamankan risiko posisi dan 

mengantisipasi risiko yang akan muncul. Salah satu penilaian 

adalah dengan metode CAR (Capital Adequacy Rasio) atau 

Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yaitu dengan cara 

membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko 

(ATMR).41 

CAR =
Modal +  Pelengkap

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
x100% 

Keterangan:  

1) Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

(ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah yang berlaku.  

2) Rasio dihitung perposisi tanggal penilaian.  

 

Tujuan capital:  
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1) mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian 

dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku.  

2) Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin 

solvable. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk 

memnuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan 

kemampuan bank untuk melunasi seluruh utang yang ada 

dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.  

Kriteria penilaian peringkat  

Peringkat 1 : KPMM≥12% 

Peringkat 2 : 5%≤KPMM≥12% 

Peringkat 3 : 8%≤KPMM≥9% 

Peringkat 4: 4%≤KPMM≥8% 

Peringkat 5: KPMM≤6%.42 

Setiap bank yang ada di Indonesia berhak untuk memelihara 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yaitu minimal 8%. 

Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan 

perbankan yang terjadi.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa capital 

adalah faktor penting bagi suatu perusahaan atau bank dalam 

rangka pengembangan usaha serta untuk menampung risiko-risiko 

yang mungkin terjadi. Penilaian didasarkan kepada capital atau 

struktur permodalan dengan metode CAR (Capital Adequancy 
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Ratio) yaitu dengan membandingkan modal terhadap Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).  

b. Asset 

Asset adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank 

dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.43 Pada aspek 

kualitas, asset merupakan penilaian jenis-jenis asset yang dimiliki 

oleh bank, yaitu dengan cara membendingkan antara aktiva 

produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian 

perbandingan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat pada neraca yang telah 

dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.44 

Aktiva produktif adalah semua harta yang ditanamkan bank 

dalam bentuk rupiah maupun dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan sesuai dengan fungsinya seperti kredit yang diberikan 

penanaman dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.  

Pengertian aktiva produktif yang diklarifikasikan  

Penggolongan aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah 

berdasarkan kolektibilitas aktiva produktif yaitu keadaan 

pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh nasabah 

serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang 

ditanamkan dalam surat-surat berharga dan penanaman lainnya. 
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Penepatan tingkat penggolongan aktiva diklasifikasikan didasarkan 

pada: 

1) Untuk kredit yang diberikan yang didasarkan pada ketetapan 

pembayaran kembali pokok bunga serta kemampuan 

peminjaman yang ditinjau dari keadaan usaha yang 

bersangkutan.  

2) Untuk aktiva produktif lainnya didasarkan pada tingkat 

kemampuan diterimanya kembali dana.  

3) Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, bank 

wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif 

yang cukup guna menutup kemungkinan kerugian kredit 

macet.45 

KAP = 1 −
𝐴𝑃𝑌𝐷 (𝐷𝑃𝐾, 𝐾𝐿, 𝐷, 𝑀)

Aktiva  Produktif
 

Keterangan:  

1. 25% dari DPK 

2. 50% dari KL 

3. 75% dari D 

4. 100% dari M 

Kriteria Penilaian Peringkat:  

Peringkat 1 : KAP > 0,99 

Peringkat 2 : 0,96 < KAP ≤ 0,99 
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Peringkat 3 : 0,93 < KAP ≤ 0,96 

Peringkat 4 : 0,90 < KAP ≤ 0,93 

Peringkat 5 : KAP ≤ 0,90.46 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa asset adalah Asset 

(aktiva) bank akan dinilai berdasarkan kualitas aktiva produktif 

(KAP) dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 

aktiva produktif yang diklarifikasikan.  

 

c. Earnings (Aspek Rentabilitas) 

Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan 

bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. 

Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang 

terus meningkat. Metode penilaiannya dapat juga dilakukan 

dengan:  

1) Perbandingan laba terhadap total aset (ROA).  

2) Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi 

(BOPO).47  

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap 

kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan sustainability 

rentabilitas bank dengan mempertimbangkan aspek tingkat tren, 
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struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja peer grub 

serta managemen rentabilitas bank, baik melalui analisis aspek 

kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan peer grub, bank 

perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau 

kompleksitas usaha bank serta ketersediaan data dan informasi 

yang dimiliki. Parameter/indikator dalam menilai faktor 

rentabilitas meliputi: 

a) Kinerja rentabilitas.  

b) Sumber-sumber rentabilitas.  

c) Sustainability rentabilitas.   

d) Managemen rentabilitas.48  

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam lima (lima) 

peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, 

peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil 

mencerminkan kondisi Rentabilitas bank yang lebih baik.49 

(PO − DBH) − BO

Rata − rata Aktiva Produktif
 

Keterangan: 

a. PO adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil 

dalam 12 bulan terakhir. 

b. BO adalah biaya operasional termasuk kekurangan PPAP yang 

wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 bulan terakhir. 
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Kriteria Penilaian Peringkat 

1) Peringkat 1 : NOM > 3% 

2) Peringkat 2 : 2% < NOM ≤ 3% 

3) Peringkat 3 : 1,5% < NOM ≤ 2% 

4) Peringkat 4 : 1% < NOM ≤ 1,5% 

5) Peringkat 5 : NOM ≤ 1%.50 

Dari pemaparan di atas earnings (rentabilitas) adalah 

kemampuan bank dalam meningkat laba dan efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang 

sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus 

meningkat.  

d. Liquidity (Likuiditas)  

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada 

profitabilitas serta business sustainability dan continuity. Hal itu 

juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan 

likuiditas sebagai salah satu yang harus dikelola oleh bank. Konsep 

likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan 

menjual asset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling 

minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih 

kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut 

aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset 

                                                             
50 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPNP.  

 



 

menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, 

likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana 

melalui peningkatan portofolio liabilitas.51 

a. Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) 

rasio, yaitu:  

1) Rasio Kewajiban bersih antarbank terhadap modal inti.  

2) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.  

b. Kewajiban bersih antarbank sebagaimana dimaksud pada huruf 

a butir 1) di atas adalah selisih antara kewajiban bank dengan 

tagihan dengan bank lain.  

c. Dana yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

butir 2) meliputi:  

1) kredit Likuiditas Bank Indonesia.  

2) Giro, tabungan, dan deposito.  

3) Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 

3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi.  

4) Deposito dan pinjaman dari bank yang berjangka waktu 

lebih dari 3 bulan.  

5) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka 

waktu lebih dari 3 bulan.  

6) Modal inti dan.  

7) Modal pinjaman.  
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d. Rasio kewajiban bersih antarbank terhadap modal inti 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir1) sebesar 100% 

atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% 

mulai dari rasio 100% nilai kredit ditambah 1 dengan 

maksimal 100.52 

Total Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga
 

 

Kriteria Penilaian Peringkat 

1) Peringkat 1 : 50% < FDR ≤ 75%\ 

2) Peringkat 2 : 75% < FDR ≤ 85% 

3) Peringkat 3 : 85% < FDR ≤ 100% 

4) Peringkat 4 : 100% < FDR ≤ 120% 

5) Peringkat 5 : FDR > 120%.53 

Dari pemaparan di atas likuiditas adalah yaitu penilaian atas 

kemampuan bank yang bersangkutan untuk membayar semua 

hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan giro, dan deposito 

pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan 

kredit yang layak dibiayai.  

Dalam perhitungan likuiditas peneliti menggunakan FDR 

karena menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan 

pembiayaan, dan pembiayaan yang disalurkan bank salah satunya 
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berasal dari dana pihak ketiga sebagai investor yang 

menginvestasikan di bank syariah.54 

B. Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian yang ditulis oleh Marlupi Nanda Permata Sari (2006) 

dari jurusan managemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dengan 

judul “Analisis Kinerja Perbankan dengan Menggunakan Metode Camel 

(Studi pada Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2004”.  Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa variabel yang terbukti bahwa paling 

dominan dalam membedakan status tingkat kesehatan bank adalah CAR, 

RORA, ROA. Adapun ketiga variabel yang lain yaitu profit margin, 

BOPO, LDR tidak mampu membedakan tingkat kesehatan bank. 

Berdasarkan fungsi diskriminan yang terbentuk dengan menggunakan 

standardized function terdapat variabel yang merupakan faktor dominan 

dalam menjelaskan status tingkat kesehatan bank yaitu di antaranya CAR, 

RORA dan ROA.55 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode CAMEL perbedaannya adalah tempat dan 

periode yang digunakan untuk penelitian berbeda karena dalam suatu 

periode laporan akhir tahun dari Bank pasti berbeda dari tahun-tahun 
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sebelumnya sehingga tingkat kesehatan bank tersebut juga akan berbeda 

setiap tahunnya.  

Penelitian yang ditulis oleh Atik Maratul Badiyah (2014) dari 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Muamalah STAIN Ponorogo 

dengan judul “Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo Periode 2011-2013”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan  

faktor permodalan (Capital) berpredikat sangat baik (peringkat 1), faktor 

manajemen dalam keadaan sangat baik (peringkat A), faktor rentabilitas 

(earning) rasio ROA dan BOPO berpredikat sangat baik (peringkat 1) dan 

faktor likuiditas (liquidity) rasio CR dan STM berpredikat sangat baik 

(peringkat 1).56 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode CAMEL perbedaannya adalah tempat dan 

periode yang digunakan untuk penelitian berbeda karena dalam suatu 

periode laporan akhir tahun dari Bank pasti berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya sehingga tingkat kesehatan bank tersebut juga akan berbeda 

setiap tahunnya.  

Penelitian yang ditulis oleh Melissa Risky (2012) dari Jurusan 

Managemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan 

judul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Camel 

(Studi Kasus pada PT. Bank SULSELBAR Tahun 2008-2010”. 

Berdasarkan analisis metode CAMEL, PT. Bank Sulselbar tergolong 
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perusahaan perbankan yang berpredikat sehat. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai CAMEL sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berturut-turut 

adalah 85,31; 83,89 dan 83,09. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, 

dapat diketahui bahwa PT. Bank Sulselbar tetap dapat melanjutkan 

usahanya, meskipun selama periode 2008 hingga 2010 nilai CAMEL PT. 

Bank Sulselbar mengalami tren yang menurun. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa selama periode yang sama, PT. Bank Sulselbar memiliki kinerja 

yang baik dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimilikinya bila 

dilihat berdasarkan hasil perhitungan Rasio CAMEL tersebut.57 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode CAMEL. Perbedaannya adalah tempat dan 

periode yang digunakan untuk penelitian berbeda karena dalam suatu 

periode laporan akhir tahun dari Bank pasti berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya sehingga tingkat kesehatan bank tersebut juga akan berbeda 

setiap tahunnya 

Penelitian yang ditulis oleh Melasari (2013) dari  Jurusan 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2011”. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

Penilaian tingkat kesehatan BRI Syariah pada tahun 2009-2011 dengan 

menggunakan metode CAMEL menunjukkan bahwa dilihat dari faktor 
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capital berada pada peringkat 1 dengan kriteria Sehat. Faktor Asset berada 

pada peingkat 2 dengan kriteria Sehat. Faktor Management berada dalam 

peringkat A dengan kondisi Sangat Sehat. Faktor Earning berada pada 

peringkat 4 atau dalam keadaan Kurang Sehat. Faktor Likuiditas berada 

pada Peringkat 1 dalam keadaan Sangat Sehat.58 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode CAMEL. Perbedaannya adalah periode yang 

digunakan untuk penelitian berbeda karena dalam suatu periode laporan 

akhir tahun dari Bank pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sehingga 

tingkat kesehatan bank tersebut juga akan berbeda setiap tahunnya. 

Penelitian yang ditulis oleh Koliptul Muhmaidah (2015) dari 

Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Analisis Kinerja  

Keuangan Pada Koperasi Syariah Hasanah  di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo periode 2012-2014”. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa untuk menilai suatu kesehatan dari laporan keuangan 

Koperasi Syariah Hasanah dilihat dari aspek likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas dan rasio efisiensi. Aspek likuiditas menunjukkan hasil yang 

cukup baik, dan dari segi aspek rentabilitas menunjukkan hasil yang cukup 

baik pada ROA tahun 2012-2013 namun mengalami penurunan rasio pada 

tahun 2014. Adapun aspek solvabilitas menunjukkan hasil yang cukup 

baik pada tahun 2012 dan 2014 namun pada tahun 2013 menunjukkan 
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hasil yang kurang baiik karena adanya peningkatan rasio. Pada aspek rasio 

efisiensi menunjukkan hasil yang sangat efisien, karena sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan.59 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode CAMEL. Perbedaannya adalah tempat dan 

periode yang digunakan untuk penelitian berbeda karena dalam suatu 

periode laporan akhir tahun dari Bank pasti berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya sehingga tingkat kesehatan bank tersebut juga akan berbeda 

setiap tahunnya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin di ketahui.60 Metode penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang syarat dengan nuansa angka-angka dalam teknilk 

pengumpulan data dilapangan. Dalam analisis data, metode penelitian 

kuantitatif memerlukan bantuan perhitungan ilmu statistik, baik statistik 

deskriptif maupun inferensial (yang menggunakan rumus-rumus statistik 

non-parametrik). Kesimpulan hasil penelitianpun berupa hasil perhitungan 

yang bersifat penggambaran atau jalinan variabel. 

Rancangan deskriptif-kuantitatif adalah metode yang hanya 

memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel dari sebuah 

fenomena yang diteliti. Penelitian deskripsif yang biasa disebut juga 

penelitian taksonomik, bertujuan untuk mengeksplorasi dan 

mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi suatu 

peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 
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hipotesis atau membuat prediksi.61 Dalam rancangan penelitian ini, 

peneliti menggunakan rancangan penelitian non eksperimen (ex post 

facto). Istilah lain penelitian ini adalah Penelitian Sesudah Kegiatan 

(PSK), ada pula yang menyebutnya penelitian kausal komparatif.62 

Kegunaan penelitian deskriptif banyak memberikan sumbangan 

pada ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan muktahir, 

dan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berguna untuk pelaksanaan percobaan. Selanjutnya metode ini dapat 

digunakan dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin 

terdapat dalam situasi tertentu. Metode deskriptif juga membantu kita 

mengetahui bagaimana caranya mencapai tujuan yang diinginkan. Non 

eksperimental yaitu penelitian yang dilakukan secara tidak langsung dan 

lebih mengarah pada pengumpulan data.63  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. 

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 

secara kuantitatif dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur 

unsur judgment yang didasarkan atas materilitas dari faktor-faktor 

penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri perbankan 
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dan perekonomian.64 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana 

dimaksud dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana 

dimaksud dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang 

disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.65 

Untuk melakukan penilaian kesehatan sebuah bank  dapat dilihat 

dari berbagai aspek. Penilaian ini  bertujuan untuk menentukan apakah 

bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan 

tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina 

bank-bank dapat memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus 

dijalankan dengan baik atau bahkan dihentikan operasinya.66 

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 

perihal sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Perihal tatacara 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Adapun tolak ukur untuk 

menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian 

terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil 

penilaian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank. Variabel 

penelitian adalah Capital, Asset, Earning, dan Likuiditas.  

1. Capital 
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Pada aspek permodalan ini yang dinilai adalah permodalan yang 

didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. 

Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan (rasio) 

tersebut adalah perbandingan modal terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko (ATMR).67 

2. Asset 

Asset adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.68 Pada aspek kualitas 

asset merupakan penilaian jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank, 

yaitu dengan cara membendingkan antara aktiva produktif yang 

diklasifikasikan dengan aktiva produktif.69   

 

3. Rentabilitas (Earning) 

Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank 

dalam meningkat laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Bank yang 

sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas.70  

4. Likuiditas (Liquidity) 

likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana 

melalui peningkatan portofolio liabilitas.71 Likuiditas adalah 

kemampuan bank untuk membayar semua hutanghutangnya terutama 
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simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dan dapat 

pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.72 Suatu 

bank dapat dilakukan likuid (pencairan), apabila bank yang 

bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-

hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang-

hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan 

masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan 

likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank 

juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak 

dibiayai.73 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.74 

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia 

Syariah. 

2. Sampel 

Sampel dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data 

tersebut disebut sampel atau cuplikan.75 Jika merujuk pada pendapat 
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tersebut di atas serta mempertimbangkan populasi yang diteliti, peneliti 

mengambil sampel dari Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola 

Publikasi PT. Bank  Rakyat Indonesia Syariah 2014, 2015, dan 2016.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat menjelaskan 

keadaan objek penelitian, khususnya terhadap organisasi industri 

perbankan dan keuangannya.76 Adapun penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin di ketahui. 

Data yang dideskripsikan adalah  data-data laporan keuangan pada 

lembaga keuangan yang dipublikasikan untuk menentukan kategori 

kesehatan pada lembaga keuangan tersebut.77 

Data yang digunakan untuk untuk penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang berasal dari bukan sumbernya langsung dan 

melalui perantara. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 

laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi.78 Teknik Dokumentasi adalah teknik 
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pengumpulan data yang alat pengumpul datanya merupakan form 

pencatatan dokumen yang tersedia yang telah diambil dari laporan 

keuangan tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang telah 

dipublikasikan. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode CAEL (Capital, Asset, Earning, dan Liquidity) dan tolak 

ukur untuk menentukan tingkat suatu lembaga keuangan dilakukan setelah 

penilaian terhadap masing-masing rasio, yaitu dengan menentukan hasil 

penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank. 

Tabel 3.1  

Kriteria Penilaian Camel 

Faktor Komponen Formula Rasio Kriteria Penilaian 
Peringkat 

Modal 
(25%) 

Kecukupan 
Pemenuha
n KPMM 
terhadap 
ketentuan 
yang 
berlaku 

Modal − Penyertaan 

ATMR
 

 

Peringkat 1 : 
KPMM≥12% 
Peringkat 2 : 
5%≤KPMM≥12% 
Peringkat 3 : 
8%≤KPMM≥9% 
Peringkat 4: 
4%≤KPMM≥8% 
Peringkat 5: 
KPMM≤6% 
 

Kualitas 
Aset  
(50%) 

Kualitas 
Aktiva 
Produktif 
Bank 
Syariah 

KAP

= 1

−
𝐴𝑃𝑌𝐷 (𝐷𝑃𝐾, 𝐾𝐿, 𝐷, 𝑀)

Aktiva  Produktif
 

 

5. 25% dari DPK 
6. 50% dari KL 
7. 75% dari D 
8. 100% dari M 

 
Peringkat 1 : KAP > 
0,99 



 

Peringkat 2 : 0,96 < 
KAP ≤ 0,99 
Peringkat 3 : 0,93 < 
KAP ≤ 0,96 
Peringkat 4 : 0,90 < 
KAP ≤ 0,93 
Peringkat 5 : KAP ≤ 
0,90 
 

Rentabil
itas 
(10%) 

Pendapata
n 
Operasiona
l Bersih 
(Net 
Operating 
Margin, 
NOM) 

(PO − DBH) − BO

Rata − rata Aktiva Produktif
 

Keterangan: 

c. PO adalah pendapatan 

operasional setelah distribusi 

bagi hasil dalam 12 bulan 

terakhir. 

d. BO adalah biaya operasional 

termasuk kekurangan PPAP yang 

wajib dibentuk sesuai dengan 

ketentuan dalam 12 bulan 

terakhir. 

 

Peringkat 1 : NOM 
> 3% 
Peringkat 2 : 2% < 
NOM ≤ 3% 
Peringkat 3 : 1,5% 
< NOM ≤ 2% 
Peringkat 4 : 1% < 
NOM ≤ 1,5% 
Peringkat 5 : NOM 
≤ 1% 
 

Lukuidit
as (10%) 

Financing 
to Deposit 
Ratio (FDR) 

Total Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga
 

 

Peringkat 1 : 50% < 
FDR ≤ 75% 
Peringkat 2 : 75% < 
FDR ≤ 85% 
Peringkat 3 : 85% < 
FDR ≤ 100% 
Peringkat 4 : 100% 
< FDR ≤ 120% 
Peringkat 5 : FDR > 
120% 
 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Pengujian Deskripsi  

1. Deskripsi Data Umum  

a. Sejarah BRI Syariah  

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 

melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional kemudian diubah 

menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan 

layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah 

dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan 

beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip 

syariah.79 
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Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang 

mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan 

tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank 

BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan 

modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari 

warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 

19 Desember 2008 ditanda tangani akta pemisahan Unit Usaha 

Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur 

kedalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif 

pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak 

Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.80 

Saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi bank 

Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah 

tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen 

menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank 
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ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 

perbankan.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah 

merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, 

dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Raktar Indonesia 

(Persero), Tbk, sebagai kantor layanan syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan 

prinsip Syariah.  

b. Visi BRI Syariah  

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna.81 

c. Misi BRI Syariah  

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah.  

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 

dan dimanapun.  

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 82 
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d. Lokasi BRI Syariah 

PT Bank BRI Syariah berkantor pusat di Jalan Abdul Muis 

No.2-4 Jakarta Pusat, dengan 36 (tiga puluh enam) kantor cabang, 55 

(lima puluh lima) kantor cabang pembantu, serta 12 (dua belas) 

kantor kas. 
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e. StrukturOrganisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Umum 

Pemegang Saham 

 

 

Pejsjs 

Dewan Pengawas 

Syariah Dewan Komisaris 

Direktur Utama 

Direktur Operasional Direktur Bisnis 

Komersial 

Direktur 

Kepatuhan 

Grup 

ManagemenRis

iko 

Direktur Bisnis Ritel 

Komite Pemantau Resiko 

 

Komite Audit 

Komite Remunerasi & Nominasi 

 

Koordinator Managemen 

Hubungan Bisnis 

Grup Bisnis 

Komersial 

Grup Sekretaris 

Perusahaan 

Grup Operasi & Layanan 

Grup Akuntansi & 

Keuangan 

Grup Perencanaan 

Strategis 

Grup Audit 

Internal 

Grup Teknologi 

Informasi 

Grup Penunjang 

Pembiayaan 

Grup Analisa 

Pembiayaan 

Desk Kepatuhan 

Grup Pengelola Aset 

Khusus 

Grup Jaringan & Logistik 

Grup Sumber 

Daya Insani 

Grup Dana & Haji 

Grup Tresuri & 

Perbankan 

Internasional 

Grup Bisnis Ritel 

Grup Bisnis Mikro 



 

f. Produk  

Adapun ragam produk yang disediakan oleh BRIS untuk 

masyarakat Indonesia antara lain  

1) Dana pihak ketiga  

a) Tabungan Faedah BRI Syariah Ib.  

b) Tabungan Haji BRI Syariah.  

c) Tabungan Impian BRI Syariah.  

d) Giro BRI Syariah.  

e) Deposito BRI Syariah.  

2) Pembiayaan  

a) Qardh Bangunan Emas BRI Syariah.  

b) KKB BRI Syariah.  

c) KMG BRI Syariah.  

d) Pembiayaan Umroh BRI Syariah.  

Salah satu produk unggulan dari BRI Syariah adalah tabungan 

Faedah BRI Syariah. Dengan memberikan beberapa kelebihan, 

produk ini dapat merangkul semua lapisan masyarakat yang 

menginginkan memiliki tabungan. Adapun kelebihan dari tabungan 

ini antara lain:  

1. Setoran awal yang ringan hanya Rp. 50.000, dan akan langsung 

mendapati kartu ATM sebagai fasilitas pendukung.  

2. Gratis biaya administrasi bulanan serta kartu ATM, sehingga dana 

anda tidak akan berkurang setiap bulannya.  



 

3. Gratis biaya transaksi tarik tunai, cek saldo diseluruh mesin ATM 

jaringan ATM Bersama dan Prima dengan syarat dan ketentuan 

berlaku.  

4. Gratis biaya Debit Prima ketika anda menggunakan kartu debit.  

5. Dapat melakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus 

yang diterima.83 

2. Deskripsi Data Khusus   

Deskripsi data khusus pada BRI Syariah meliputi laporan 

neraca, laporan laba rugi, laporan kualitas asset, dan laporan 

perhitungan kewajiban modal minimum (KPMM) pada BRI Syariah. 

Untuk laporan neraca, laporan laba rugi, laporan kualitas asset dan 

laporan perhitungan kewajiban modal minimum (KPMM) pada BRI 

Syariah dapat dilihat dilampiran.  

Kesehatan bank merupakan kesehatan bank merupakan 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan maupun memenuhi semua kewajibannya 

dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan 

yang berlaku. Kesehatan bank yaitu suatu bank melaksanakan seluruh 

kesehatan usaha perbankannya.  
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3. Pembahasan  

a. Faktor Capital (Permodalan)  

Capital adalah faktor penting bagi suatu perusahaan atau bank 

dalam rangka pengembangan usaha serta untuk menampung risiko-

risiko yang mungkin terjadi. Untuk penilaian faktor permodalan ini 

didasarkan pada perbandingan modal tertimbang terhadap Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), yang berpedoman pada 

sistem penilaian Bank Indonesia.  

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) 

digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap 

kerugian dan pemenuhan ketentuan KPPM sebesar 8%. Informasi 

yang dibutuhkan untuk menghitung rasio ini adalah modal inti (tier 

1), modal pelengkap (tier 2), dan aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR).  

Jumlah modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. 

Modal inti terdiri dari modal disetor, cadangan umum dan tujuan, 

laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan 50%, sedangkan modal 

pelengkap terdiri dari cadangan umum PPAP  (1,25% dari ATMR). 

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total untuk masing-

masing aktiva setelah dikalikan dengan masing-masing 75 bobot 

risiko aktiva tersebut. Bobot ATMR mengacu pada Peraturan Bank 

Indonesia No.7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 



 

Untuk penilaian rasio permodalan terhadap aktiva tertimbang 

BRI Syariah tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.1  

Penilaian Aspek CAR  

Tahun Modal ATMR Rasio Peringkat 

2014  7.068.348 27.421.610 25,7% 1 

2015  3.467.402 16.807.175 20,6% 1 

2016  3.467.402 16.807.175 20,6% 1 

 

Rasio permodalan yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di atas dapat 

diketahui secara umum KPMM BRI Syariah menunjukkan hasil 

yang sangat baik karena telah berada di atas ketentuan BI sebesar 

8%. Rasio KPMM tertinggi BRI Syariah yaitu tahun 2014 sebesar 

25,7%, berikutnya tahun 2015 dan 2016 sama hasilnya yaitu 20,6%. 

Semua rasio berada pada posisi peingkat 1 berpredikat sangat baik. 

Dari perhitungan bank BRI Syariah tersebut, hasil ini sesuai 

dengan pernyataan Surat Edaran Bank Indonesia no. 9/24/DPbs 

kepada semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah. Bab II angka 1 bahwa penilaian 

permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank 

dalam mengamankan eksposur resiko dan mengantisipasi eksposur 

resiko yang akan muncul. Nilai rasio tertinggi adalah rasio yang 



 

terbaik karena semakin tinggi nilai rasio semakin baik kemampuan 

bank dalam menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Jika 

dibandingkan dengan penelitian Atik Maratul Badiyah dengan judul 

“Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo Periode 2011-2013”, penilaian aspek permodalan jika 

dikaitkan dengan teori sudah sesuai dari segi pembahasan dan hasil 

dari perhitungan penilaian permodalan sudah sesuai dengan 

penelitian tersebut.  

Kriteria penetapan peringkat permodalan:  

Peringkat 1 : KPMM≥12% 

Peringkat 2 : 5%≤KPMM≥12% 

Peringkat 3 : 8%≤KPMM≥9% 

Peringkat 4: 4%≤KPMM≥8% 

Peringkat 5: KPMM≤6% 

b. Faktor Asset  

Asset adalahPenilaian didasarkan atas kualitas aktiva yang 

dimiliki bank. Rasio aktiva produktif dan rasio penyisihan 

penghapusan aktiva produktif.Asset dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

KAP = 1 −
𝐴𝑃𝑌𝐷 (𝐷𝑃𝐾, 𝐾𝐿, 𝐷, 𝑀)

Aktiva  Produktif
 

Keterangan:   



 

9. 25% dari DPK 

10. 50% dari KL 

11. 75% dari D 

12. 100% dari M 

Kriteria Penilaian Peringkat:  

1. Peringkat 1 : KAP > 0,99 

2. Peringkat 2 : 0,96 < KAP ≤ 0,99 

3. Peringkat 3 : 0,93 < KAP ≤ 0,96 

4. Peringkat 4 : 0,90 < KAP ≤ 0,93 

5. Peringkat 5 : KAP ≤ 0,90 

Rasio kualitas Aktiva Produktif (KAP) dihitung untuk mengukur 

kualitas aktiva produktif bank syariah. Informasi yang dibutuhkan 

untuk menghitung rasio ini adalah aktiva produktif yang 

diklasifikasikan (APYD) dan Total Aktiva Produktif. Besarnya 

APYD ditetapkan sebagai berikut: (1) 25% dari aktiva produktif 

yang digolongkan dalam perhatian khusus (DPK), (2) 50% dari 

aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar (KL), (3) 75% dari 

aktiva produktif yang digolongkan diragukan (D), dan (4) 100% dari 

aktiva produktif yang digolongkan macet (M). Aktiva Produktif yang 

dimaksud adalah total seluruh aktiva produktif (AP).  

Untuk penilaian rasio permodalan terhadap aktiva tertimbang 

BRI Syariah tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:  

 



 

Tabel 4.2 

Penilaian Aspek Asset  

Tahun APYD Aktiva Produktif KAP Peringkat 

2014 1.049.167 19.959.603 0,94 3 

2015 1.140.241 12.767.307 0,91 4 

2016 1.161.421,75 23.561.494 0,85 5 

 

Dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.2 di atas dapat 

diketahui bahwa rasio KAP tahun 2014 sebesar 0,94 tahun 

2015mengalami penurunan sebesar 0,03 menjadi 0,91 dan 

mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 yaitu menjadi 0,85. 

Posisi aktiva yang terbaik adalah tahun 2014 karena memiliki rasio 

tertinggi. Rasio tinggi menunjukkanbahwa jumlah aktiva produktif 

yang diklasifikasikan lebih kecil dibandingkan dengan total seluruh 

aktiva produktif. Artinya, jumlah aktiva produktif lebih banyak yang 

digolongkan lancar.Semua rasio berada pada posisi peringkat yang 

berbeda-beda. Pada tahun 2014 menduduki peringkat 3 karena 0,93 

< KAP ≤ 0,96, pada tahun 2015 peringkat 4 karena 0,90 < KAP ≤ 

0,93, dan pada tahun 2016 peringkat 5 karena KAP ≤ 0,90.  

Dari perhitungan bank BRI Syariah tersebut, hasil ini sesuai 

dengan pernyataan Arviyan Arivin, semakin kecil rasio KAP, maka 

semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang 



 

ditanamkan. Maka, teori Arviyan Arivin jika dikaitkan dengan hasil 

perhitungan di atas sudah sesuai. Adapun jika dikaitkan dengan 

penelitian Melasari dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 

2009-2011”, hasil dari perhitungan penilaian kualitas asset sudah 

sesuai.  

c. Rentabilitas (Earning) 

Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank 

dalam meningkatkan laba  dan efisiensi usaha yang dicapai. 

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam lima (lima) 

peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, 

peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil 

mencerminkan kondisi Rentabilitas bank yang lebih baik. Earning 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

(PO − DBH) − BO

Rata − rata Aktiva Produktif
 

 

Kriteria Penilaian Peringkat 

6) Peringkat 1 : NOM > 3% 

7) Peringkat 2 : 2% < NOM ≤ 3% 

8) Peringkat 3 : 1,5% < NOM ≤ 2% 

9) Peringkat 4 : 1% < NOM ≤ 1,5% 

10) Peringkat 5 : NOM ≤ 1% 

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba. Penilaian Faktor rentabilitas didasarkan 



 

pada lima rasio, yaitu Rasio Net Operating Margin (NOM) dihitung 

untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan 

laba. Informasi keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung rasio ini 

adalah jumlah Pendapatan Operasional (PO), Distribusi Bagi Hasil 

(DBH), Biaya Operasional (BO) dan  Aktiva Produktif (AP). 

Tabel 4.3  

Penilaian Rentabilitas (Earning) 

Tahun PO DBH BO (PO-DBH)-

BO 

AP NOM 

2014 2.165.169 994.824 1.165.466 4.879 19.959.603 0,02% 

2015 2.567.870 1.027.442 1.381.449 158.979 12.767.307 1,2% 

2016 2.779.405 1.035.501 1.504.672 239.232 23.561.494 0,1% 

 

Dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat 

diketahui bahwa NOM mengalami penurunan dan kenaikan selama 

tahun 20014-2016 dan menunjukkan hasil yang buruk karena rata-

ratanya di bawah 1%. NOM tahun 20014 sebesar 0,02% mengalami 

peningkatan menjadi 1,2% dan mengalami penurunan kembali pada 

tahun 2016 menjadi 0,1%. Semakin kecil rasio ini semakin kecil 

kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba.Pada tahun 

2014 menduduki peringkat 5 karena NOM ≤ 1%, pada tahun 2015 



 

peringkat 4 karena 1% < NOM ≤ 1,5%, dan pada tahun 2016 

peringkat 5 karena NOM ≤ 1%.  

Dari perhitungan bank BRI Syariah tersebut, hasil ini sesuai 

dengan pernyataan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP 

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam lima peringkat 

yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan 

peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil 

mencerminkan kondisi Rentabilitas bank yang lebih baik. Semakin 

kecil rasio ini semakin kecil kemampuan aktiva produktif dalam 

menghasilkan laba.Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

oleh Atik Maratul Badiyah dengan judul “Analisis Rasio CAMEL 

pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2011-2013”, 

penilaian aspek rentabilitas jika dikaitkan dengan teori sudah sesuai 

dari segi pembahasan dan hasil dari perhitungan penilaian aspek 

rentabilitas sudah sesuai dengan penelitian terdahulu.  

d. Likuiditas  

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan 

bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk 

antisipasi atas risiko likuiditas yang muncul. Likuiditas adalah 

kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai 

(cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan 

bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio 

liabilitas. Likuiditas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  



 

Total Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga
 

Kriteria Penilaian Peringkat 

6) Peringkat 1 : 50% < FDR ≤ 75% 

7) Peringkat 2 : 75% < FDR ≤ 85% 

8) Peringkat 3 : 85% < FDR ≤ 100% 

9) Peringkat 4 : 100% < FDR ≤ 120% 

10) Peringkat 5 : FDR > 120% 

Tabel 4.4 

Penilaian Likuiditas 

Tahun Total Pembiayaan DPK FDR Peringkat 

2014 15.691.431 16.947.388 92,5% 3 

2015 16.660.266 20.123.658 82,7% 2 

2016 18.035.124 22.019.067 81,9% 2 

 

Dari perhitungan pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa 

rasio Likuiditas terus penurunan selama tahun 2014-2016. FDR 

tahun 2014 sebesar 92,5% tahun 2015 mengalami penurunan 

menjadi 82,7% dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan 

menjadi 81,9%. Semakin kecil rasio ini semakin besar kemampuan 

bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. 

Dari perhitungan bank BRI Syariah tersebut, hasil ini sesuai 

dengan pernyataan Muhammad dari sudut aktiva. Likuiditas adalah 



 

kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai 

(cash), sedangkan dari sudut pasiva likuiditas adalah kemampuan 

bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio 

liabilitas.Persentase penilaian tersebut berarti aset likuid (pencairan) 

yang disediakan pada bank BRI Syariah memadai untuk memenuhi 

kebutuhan jangka pendek maupun untuk memenuhi permintaan 

pembiayaan. Rasio likuditas yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah 

pada tahun 2014-2016 secara umum sehat. Bank dapat memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dalam melakukan pencairan dana 

dengan lancar sehingga mampu mempertahankan kepercayaan 

nasabahnya. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh 

Atik Maratul Badiyah dengan judul “Analisis Rasio CAMEL pada 

BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2011-2013”, 

penilaian aspek likuiditas jika dikaitkan dengan teori sudah sesuai 

dari segi pembahasan dan hasil dari perhitungan penilaian likuiditas 

sudah sesuai dengan penelitian terdahulu.  

4. Menetapkan Peringkat Faktor Finansial   

Penetapan peringkat faktor finansial dilakukan dengan 

melakukan pembobotan atas nilai faktor permodalan, kualitas aset, 

rentabilitas, dan likuiditas. 

 

 

 



 

Tabel 4.5  

Perhitungan Peringkat Faktor Finansial. 

Tahun CAR KAP BOPO FDR Peringkat Kategori 

2014 1 3 5 3 2 Sehat 

2015 1 4 4 2 2 Sehat 

2016 1 3 5 2 3 Cukup 

Sehat 

  

Pada tahun 2014 Bank Rakyat Indonesia mendapatkan peringkat 

akhir 2 yaitu mengindikasikan kondisi bank yang secara umum sehat,  

sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan 

dari kondisi bisnis dan faktor eksernal.Pada tahun 2015 Bank Rakyat 

Indonesia mendapatkan peringkat akhir 2 yaitu mengindikasikan 

kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari kondisi bisnis dan 

faktor eksernal.Pada tahun 2016 Bank Rakyat Indonesia mendapatkan 

peringkat akhir 3 yaitu mengindikasikan kondisi bank yang secara 

umum cukupsehat, sehingga dinilai cukupmampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari kondisi bisnis dan faktor 

eksernal.  

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam rangka penilaian 

tingkat kesehatan PT Bank BRI Syariah periode 2014-2016, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dilihat dari 

faktor capital pada tahun 2014-2016“sangat sehat” karena nilai KPMM 

dari BRI Syariah ≥ 12 %.  

2. Tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dilihat dari 

faktor asset pada tahun 2014-2016 “kurang sehat” karena nilainya 

setiap tahun terus menerus menurun dan nilai KAP dari BRI Syariah 

≤0,90 %. 

3. Tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dilihat dari 

faktor earning pada tahun 2014-2016 “kurang sehat” karena nilai 

NOM dari BRI Syariah ≤ 1 %.  

4. Tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dilihat dari 

faktor likuiditaspada tahun 2014-2016 “sehat” karena nilai FDR dari 

BRI Syariah ≤ 85 %.  

 

 

 



 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran kepada berbagai 

pihak berikut.  

1. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

a. Dari segi kemampuan permodalan BRI Syariah diharapkan dapat 

mempertahankan kemampuannya, karena tingkat permodalan Bank 

BRI Syariah dari tahun 2014-2016 sangat sehat karena 

mendapatkan peringkat 1. 

b. BRI Syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas aktiva 

produktif, yaitu dengan mengurangi permasalahan pembiayaan 

yang ada sehingga aktiva produktif yang ada di BRI Syariah dapat 

meningkat. 

c. BRI Syariah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

operaional yang ada di Bank. Agar dapat mencukupi beban 

operasional yang ada di Bank. Pendapatan operasional dapat 

ditingkatkan dengan semakin banyak memberikan pembiayaan 

kepada nasabah. 

d. BRI Syariah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bank 

untuk mencairkan dana  sehingga dapat semakin dipercaya oleh 

masyarakat. 

 

 



 

2. Peneliti yang akan datang 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk 

penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan 

dengan penilaian tingkat kesehatan bank.   

 

.  
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