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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 sedangkan 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip sayriah.1 Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, hal 

ini terlihat dari data yang dipublikasikan dari laporan Tahunan Bank Syariah 

Mandiri, hingga akhir 2017, bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah mencapai 201 bank yang terdiri dari 13 bank 

umum syariah dan 21 unit usaha syariah serta 167 Badan Perkreditan Rakyat 

Syariah. Aset perbankan syariah sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 

Rp424 triliun, tumbuh 18,98% dari posisi akhir tahun 2016 sebesar Rp356 

triliun. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar asset perbankan 

syariah terhadap aset perbankan nasional sebesar 5,44%.2 

Data tersebut menjadi dasar bahwa perkembangan perbankan syariah 

di Indonesia menjadi semakin pesat dan persaingan dalam dunia perbankan 

pun semakin ketat, sehingga setiap bank berlomba-lomba dalam memperbaiki 

sistem dan kinerja operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk menarik minat 

masyarakat agar menggunakan jasa bank tersebut dan untuk tetap eksis dalam 

dunia perbankan. Selain itu bank memiliki fungsi sebagai lembaga 

                                                             
1 Undang-undang No. 21 Pasal 1 ayat (1) dan (7) Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
2 Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2017, h. 127 
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intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan, giro dan deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit, mengingat bank memiliki fungsi sebagai financial 

intermediary, maka bank dituntut  untuk menjaga kinerjanya agar bank 

memperoleh kepercayaan masyarakat. kepercayaan masyarakat terhadap bank 

akan terwujud apabila bank mampu menjaga dan meningkatkan kinerjanya 

secara optimal. Dengan demikian bank dituntut untuk meningkatkan 

kesehatannya dalam rangka meningkatkan kinerjanya.  

Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal 

yang penting dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan 

kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan 

harus selalu dinilai kesehatannya agar dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya 

dengan baik, dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat 

menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas 

pemabayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan 

berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter.3 Penilaian kesehatan bank 

berfungsi untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-

hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko.4  

Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan 

                                                             
3 Hernawa Rachmanto. Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode 

CAMEL. (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2006) 
4 Veitzal Rivai. Bank dan Financial Institution Management. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2007), h. 705 
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mampu menjalankan semua fungsinya dengan baik dengan cara-cara yang 

sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku bank harus memiliki modal 

yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan 

dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan 

yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya serta memelihara 

likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.  

Penilaian kesehatan bank bisa dilakukan setiap triwulan atau tahunan, 

apakah ada peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Bank yang 

kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, karena itulah yang 

diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan kesehatannya, akan tetapi 

bagi bank yang terus menerus tidak sehat, harus mendapatkan pengarahan 

atau sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina bank-

bank.  

Sama seperti bank lainnya perbankan syariah Mandiri juga harus 

diketahui kesehatannya guna untuk menjalankan fungsinya dengan baik, 

menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dan yang terpenting 

adalah untuk tetap eksis dalam industri perbankan. Di tengah ketatnya 

persaingan industri perbankan syariah sampai dengan akhir tahun  2017, 

Bank Syariah Mandiri (BSM) masih memegang pangsa pasar terbesar dengan 

posisi sebesar Rp87,94 triliun. Dari sisi total aset, market share BSM 

mengalami penurunan, semula 22,11% menjadi 20,73%. Pada segmen Dana 

Pihak Ketiga (DPK) market share BSM juga mengalami penurunan pada 

tahun 2017 sebesar 23,27% dari market share DPK tahun 2016 sebesar 
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25,04%. Secara posisi total DPK BSM pada tahun 2017 telah mencapai 

Rp77,90%. Pada desember 2017, pembiayaan BSM mencapai sebesar 

Rp60,70 triliun terhadap pembiayaan BSM pada tahun 2016 sebesar Rp55,58 

triliun. Namun pangsa pasar BSM terhadap pembiayaan perbankan syariah 

turun dari 22,41% pada tahun 2016 menjadi 21,24% pada tahun 2017.5 

Meskipun Bank Syariah Mandiri memegang pangsa pasar terbesar 

dari segi asset namun dari segi pangsa pasar DPK Bank Syariah Mandiri 

mengalami penurunan begitu juga pada segmen pangsa pasar pembiayaan 

BSM juga mengalami penurunan. Untuk itu BSM tidak dapat dikatakan bank 

yang sehat, karena tingkat kesehatan bank tidak hanya diukur dan dilihat dari 

segi asset saja melainkan ada beberapa komponen lain yang juga harus di 

ukur untuk melihat bahwa bank tersebut dalam kategori sehat.  

Penilaian tingkat kesehatan bank muncul atas jawaban dari krisis 

moneter  yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 yang membuat semua 

perbankan yang ada di Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar dan 

menyebabkan bebarapa bank bangkrut dan terpaksa harus tutup karena tidak 

mampu memenuhi likuiditasnya. Kejadian tersebut menjadi pelajaran 

berharga bagi setiap bank bahwa berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

dunia perbankan yan tidak terdeteksi sejak dini akan mengakibatkan 

runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.  

Hal inilah yang melandasi dibuatnya Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 menetapkan bahwa 

                                                             
5 Laporan tahunan Bank syariah Mandiri Tahun 2017, h. 128-129 
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cara yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah dengan 

menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan 

Liquidity),6  Sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi pada krisis 

moneter.  

Dalam peraturan tentang penilaian tingkat kesehatan bank terdapat 

perbedaan dari peraturan terdahulu dalam beberapa hal yang bersifat 

menyempurnakan. Pada peraturan sebelumnya dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR tahun 

1997 dan surat keputusan Direksi BI No. 30/227/KEP/DIR tahun 1998 

analisis CAMEL ditetapkan sebagai panduan untuk menilai tingkat kesehatan 

bank. Seiring dengan perkembangan dalam dunia perbankan, dalam peraturan 

yang baru menambahkan faktor sensitivitas terhadap resiko pasar (sensitivity 

to market risk) karena dianggap sangat penting untuk diperhitungkan dalam 

kehidupan perbankan saat ini. Atas dasar tersebut Bank Indonesia sebagai 

lembaga yang bertugas mengawasi dan menilai perbankan di Indonesia 

mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 yang berisi 

tentang panduan dalam menilai tingkat kesehatan bank umum, serta peraturan 

Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang berisi tentang penilaian tingkat 

kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Peraturan perbankan yang 

baru dalam menilai tingkat kesehatan bank digunakan analisis CAMELS 

                                                             
6 SE BI No. 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997. Di akses pada tanggal 13 Desember 

pukul 20.00 
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(Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to market 

risk).7 

Penilaian CAMELS bersifat Self-assessment yaitu dihitung 

berdasarkan penilaian dari pihak internal bank itu sendiri. Dengan kata lain 

pengukuran tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur 

kerahasiaan bank. Terlebih lagi bobot yang diberikan oleh Bank Indonesia 

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

tentang sistem penilaian bank umum pada indikator “S” tidak ada bobotnya 

(0). Karena keterbatasan data tersebut maka dalam penelitian ini hanya 

menggunakan metode CAMEL.  

Analisis CAMEL dikuantifikasikan sebagai aspek penilaian yang 

merupakan perhitungan rasio keuangan. Oleh karena itu rasio keuangan 

bermanfaat dalam menilai kondisi suatu bank.8 CAMEL merupakan aspek 

yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang akan 

berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan bank. CAMEL juga merupakan 

tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan sebagai pengawas bank dan dapat memberikan gambaran baik 

buruknya keadaan atau kondisi keuangan suatu bank. 

                                                             
7 Leader peace Mirdhani dan Budiyanto, “Analisis Rasio CAMEL Untuk Menilai 

Kesehatan Bank Pada Perusahaan LQ-45 DI BEI”dalam Jurnal Riset dan Manajemen. Volume. 3 

No. 5 Tahun 2014, h. 2 
8 Dwi Febriana Paputungan, “penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 

metode CAMEL Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabanag Manado periode 2010-2015” dalam 

Jurnal EMBA. Volume 4. No. 3 Tahun 2016, h. 729-740 
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Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul “Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah 

Mandiri dengan Menggunakan Metode CAMEL Periode 2015-2017.” 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas serta 

mempertimbangkan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada maka fokus 

penelitian penulis dibatasi pada pengukuran tingkat kesehatan menggunakan 

penilaian Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidty serta 

menganalisis tingkat kesehatan Bank Menggunakan metode CAMEL pada PT 

Bank Sariah Mandiri. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri 

dengan Menggunakan Penilaian Capital (modal), Asset  (aset), 

Management  (manajemen), Earning  (rentabilitas) dan Liquidity 

(likuiditas) ? 

2. Bagaimana kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan peringkat 

komposit dengan menggunakan  CAMEL ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dengan 

menggunakan penilaian Capital (modal), Asset (aset), Management 

(manajemen), Earning (rentabilitas) dan Liquidity (likuiditas). 

2. Untuk mengetahui kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan 

peringkat komposit dengan menggunakan metode CAMEL. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagi penulis 

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan 

terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu 

perbankan yaitu tentang kesehatan bank 

2. Bagi akademisi 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data 

sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran yang bersifat karya 

ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang 

perbankan syariah.  

3. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri  

Memberikan masukan kepada bank Syariah Mandiri untuk melakukan 

manajemen dalam kegiatan operasionalnya serta memberikan masukan 

kepada pihak pimpinan PT Bank Syariah Mandiri untuk mengevaluasi 

kinerja bank, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank.  
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F. Defini Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dari beragam 

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis 

mengemukakan definisi operasional yang terdapat pada judul: 

1. Tingkat Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu 

menjalankan fungsi-funsinya dengan baik yaitu dengan dapat menjaga 

dan memelihara kepercayaan masyarakat,dapat menjalankan fungsi 

intermediasi, dapat membantu kelancaran lalulintas pembayaran serta 

dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. 

2. Laporan Keuangan Perbankan 

Laporan keuangan perbankan adalah laporan hasil akhir dari suatu 

proses pencatatan yang di ringkas dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama periode tertentu pada suatu bank. 

3. Metode CAMEL 

a. Capital, adalah penilaian berdasarkan kepada permodalan yang 

dimiliki oleh salah satu bank. 

b. Asset, adalah penempatan dana dalam bentuk simpanan dana atau 

kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan pada bank lain, 

dan penyertaan dalam rangka mendapatkan hasil pengambangan 

yang optimal. 
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c. Management, merupakan kemampuan manajemen bank untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-

resiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi 

bisnisnya untuk mencapai target.  

d. Earning, merupakan alat pengukuran tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank. 

e. Liquidity, diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat 

liquid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban 

bank segera harus dibayar.   
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