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*lgttbongan Model Alternatif Teknik Analisis Penilaian Kesehatan Bank

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: (l) Untuk mendapatkan
suatu model alternatif teknik analisis penilaian kelehatan Uant< Ueiaasarkan peraturan dan
Surat Edaran BI tahun 2004, dan !2) Untuk mengetahui implementurinyu atau
memberikan contoh secara operasional tentang model atau teknik analisis penilaian
kesehatan bank dalam praktek.

Prosedur analisis data dalam pengembangan model ini meliputi tiga tahap,yaitu:
tahap pertama, melakukan kajian teoritis yang terkait dengan moael p.nilui* kesehatanbank; tahap kedua, pengembangan model alternative analisis kesehatan bank; dan
tahap ketiga, melakukan pengujian dengan cara memberikan contoh aplikasi p.n.iup*
model.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai
berikut: (1) Model yang dikembangkan pada hakekatnya memodifikasi ,lari model yig
sudah ada terutama berkeritan dengan- cara perhitungan dan penetapan peringkai
komposit, sehingga mentpermudah dalam pembuatari keputusan meialui 

'prorJd*
tertentu, (2) Penerapan rnodel alternative teknik analisis dapaf disimpulkan bahwa model
yang dikembangkan telah dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan predikat
kesehatan bank secara memadai atas dasar Laporan Keuangan Bank Fublikasi, rulmun
demikian masih terbatas pada aspek. financial dari komponen CAMELS saja, yaitu
permodalan, kualitas aktiva, rentabilitas, dan likuidita;. Sedangkan untuk unsur
\9mq9nen manajemen dan sensitifitas terhadap risiko pasar berdas-arkan contoh yang
disajikan juga dapat digunakan dengan mengikuti prosedur perhitungan pada model
altemative teknik analisis yang dikembangkan ini, dingan asumsi bahwa ketersediaan
data informasi keuangan bank diperoleh secara memadai.

Disarankan bagi para analis yang menggunakan CAMELS disamping memiliki
kemampuan dalam penerapan teknik model anilisis juga diharapkan memahaLi laporan
keuangan bank secara memadai terutama tentang perlakukan akuntansi keuangan bank.
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