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Abstrak - Indonesia mulai memfokuskan penciptaan ekonomi kreatif untuk mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia optimis ekonomi
kreatif di Indonesia akan terus tumbuh, meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia masih kalah
dengan negara-negara tetangga asia lainnya yang di atas 4%. China dan Jepang dengan jumlah entrepreneur
sebesar 10% dari total populasi, Malaysia 5%, dan Singapura 7%. Terlebih lagi di Amerika, lebih dari 12%
penduduknya menjadi entrepreneur. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia cukup
menjanjikan, jumlah entrepreneur di Indonesia naik dari 0.24% menjadi 1.56% dari jumlah penduduk tahun
2012. Kemenkop optimis tahun 2014 pertumbuhan wirausahawan ke titik ideal minimal 2% dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi kreatif tentu dipengaruhi oleh tingkat sumber pendanaan ekonomi yang ada. Salah
satunya peran perbankan yang menjadi penggerak roda perekonomian kreatif. Bagaimanapun perbankan
menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun untuk mengejar tingkat
pertumbuhan ekonomi kreatif yang ideal, apakah perbankan khususnya perbankan BUMN mampu memberikan
pendanaan kepada sektor usaha kreatif. Untuk menilai mampu tidaknya perbankan BUMN, peneliti
menggunakan teknik financial ratio untuk mengukur kesehatan perbankan BUMN dengan rasio CAMELS.
Kata Kunci: CAMELS ratio (Capital Adequacy, Aset Quality, Management Quality, Earning Ability, Liquidity,
dan Sensitivity to Market Risk), Creative Economic Rate.
1. PENDAHULUAN
Ekonomi kreatif akan menjadi trend ekonomi
dunia dalam beberapa tahun mendatang. Stagnansi
economic growth dan degradasi lingkungan yang
mengkhawatirkan, mendorong dunia untuk lebih
mengedepankan kreativitas dalam berkehidupan
ekonomi yang memaksimalkan value added dari suatu
produk dan atau jasa dalam rangka berkelanjutan
kehidupan dan peradaban manusia.
Ekonomi kreatif menjadi sebuah alasan
negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya
saing sumber daya yang dimilikinya. Perkembangan
ekonomi kreatif di Indonesia tak lepas dari usaha
generasi muda yang kreatif, inovatif serta ide-ide
segar yang tentu akan menjadi roda utama
meningkatnya entrepreneur di Indonesia.
Perombakan Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif merupakan angin segar bagi para
pelaku ekonomi kreatif. Lebih-lebih lagi, ada dua
Kementerian lainnya yang terlibat langsung dengan
pengembangan
ekonomi
kreatif
ini,
yakni
Kementerian
Perdagangan
dan
Kementerian
Perindustrian. Koordinatornya adalah Menko Kesra
RI. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah
dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui
industri kreatif yang sudah dan akan terus
dikembangkan.
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Data menyebutkan, rata-rata kontribusi PDB
industri kreatif Indonesia tahun 2002-2006 sebesar
6.3% dari total PDB nasional. Nilai ekspor industri
kreatif mencapai Rp. 81.4 triliun dan berkontribusi
sebesar 9.13% terhadap total ekspor nasional dengan
penyerapan tenaga kerja mencapai 5.4 juta orang.
Industri kreatif menduduki peringkat ke-7 dari
lapangan usaha utama yang ada di Indonesia. PDB
industri kreatif didominasi oleh kelompok fashion,
kerajinan, periklanan dan desain. Jika dikelolah
dengan baik, kontribusinya terhadap PDB akan terus
naik secara signifikan. Kontribusi ekonomi yang
sangat signifikan inilah yang menjadi alasan mengapa
industri kreatif Indonesia perlu terus dikembangkan.
Selain itu, industri kreatif juga menciptakan iklim
bisnis yang positif, membangun kebanggaan dan
identitas bangsa Indonesia.
Untuk mengetahui kesiapan perbankan untuk
mendorong perkembangan ekonomi kreatif di
Indonesia. Maka perlu diadakan sebuah penelitian.
Apakah perbankan-perbankan di Indonesia memiliki
tingkat kinerja keuangan yang sehat. Dalam paper
penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada
perbankan BUMN. Adapun untuk mengetahui sehat
tidaknya kinerja keuangan perbankan BUMN dengan
menggunakan rasio CAMELS.
Pada akhirnya, akan menghasilkan sebuah
jawaban berupa dapatkah perbankan BUMN menjadi
penggerak utama dalam mendukung perkembangan
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ekonomi kreatif di Indonesaia yang setiap tahunnya
terjadi peningkatan entrepreneur baru.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Camels
CAMELS pada dasarnya merupakan metode
penilaian kesehatan bank, yang meliputi enam kriteria,
yaitu: (1) Capital Adequacy, kecukupan modal yang
menunjukkan
kemampuan
bank
dalam
mempertahankan modal, yang mencukupi dan
kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi,
mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko
yang dapat berpengaruh terhadap terhadap besarnya
modal bank. (2) Assets Quality, menunjukkan kualitas
asset sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi
bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank
pada portofolio yang berbeda.
Setiap penanaman dana bank dalam aktiva
produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan
tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, kurang
lancar, diragukan atau macet. (3) Management
Quality, menunjukkan kemampuan manajemen bank
untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan
mengontrol resiko-resiko yang timbul melalui
kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk
mencapai target. (4) Earning Ability, menunjukkan
tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning tetapi
juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan
dan kualitas earning.
Keberhasilan bank di dasarkan pada penilaian
kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur
dengan dua rasio yang berbobot sama. (5) Liquidity,
menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana
bank pada saat ini dan masa yang akan datang.
Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar
bank setiap saat dapat memenuhi kewajibankewajiban yang harus segera dibayar (Kuncoro: 2002).
(6) Sensitivity to Market Risk, penilaian pendekatan
kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap
resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian
terhadap indikator-indikator sebagai berikut: modal
atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover

fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential
loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku
bunga.
CAMELS merupakan faktor-faktor keuangan
yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat
kesehatan bank yang berasal dari financial report
tahunan perbankan yang go public yang terdiri dari
Capital Adequecy, Assets Quality, Management
Quality, Earning Ability, Liquidity, dan Sensitivity to
Market Risk.
Bank Indonesia sendiri menggunakan rasio
CAMELS untuk menentukan Tingkat Kesehatan Bank
Umum seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 6/ 10/ PBI/ 2004 tanggal 12 April 2004
tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum dan Surat Edaran BI No. 7/ 23/ DPNP tanggal
31 Mei 2004. Rasio CAMELS dalam peraturan dan
surat edaran BI terdiri dari Capital Adequecy, Assets
Quality, Management Quality, Earning Ability,
Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk.
Rasio
CAMELS
ini
merupakan
pengembangan dari rasio CAMEL yang terdapat
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata
Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Surat
Edaran Gubernur Bank Indonesia No.26/5/BPPP,
tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Umum dan diperbaharui lagi
Surat
Keputusan
Direksi
Bank
Indonesia
No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang
Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
dimana rasionya hanya terdiri dari Capital Adequecy,
Assets Quality, Management Quality, Earning Ability,
dan Liquidity. Jadi pengembangan rasio CAMEL
menjadi CAMELS terdapat pada penambahan satu
unsur, yaitu Sensitivity to Market Risk.
Bank dikatakan sehat apabila indikatorindikator yang menunjukkan kinerja suatu bank
menunjukkan nilai baik, dalam arti nilai tersebut bisa
berada dalam rata-rata industri perbankan atau sesuai
dengan atau lebih tinggi dari keriteria yang telah
ditetapkan oleh manajemen bank maupun pemerintah.

Tabel 1. Standar Pengukuran Rasio CAMELS
Standar Pengukuran Rasio CAMELS
Capital ratio

Management Ratio

Liquidity Ratio

Tingkat

Predikat

Tingkat

Predikat

Tingkat

Predikat

≥8%

sehat

≤93.52%

sehat

≤93.75%

sehat

6.4%-7.9%

kurang sehat

93.52%-94.72%

cukup sehat

93.76%-97.50%

cukup sehat

≤ 6.4%

tidak sehat

94.72%-95.92%

kurang sehat

97.60%-101.25%

kurang sehat

≥101.25%

tidak sehat

≥95.92%
tidak sehat
Sumber: SEBI No.6/23/DPNP/2004
Standar pengukuran tingkat earnings ratio sehat bila ≥2%.
Standar pengukuran tingkat assets ratio sehat bila ≥1.5%.
Standar pengukuran tingkat sensitivity ratio sehat bila ≥2%.
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2.2. Ekonomi Kreatif
Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang
bertumpu pada daya kreasi manusia. Ekonomi kreatif
merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan
informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide
dan stock of knowledge dari sumber daya manusianya
sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan
ekonominya.
Pengembangan
ekonomi
kreatif
merupakan upaya menciptakan sumber daya manusia
yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat
diandalkan.
Produk kreatif memiliki ciri-ciri: siklus hidup
yang singkat, resiko tinggi, margin yang tinggi,
keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah
ditiru. Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif tak
bisa lepas dari budaya setempat. Budaya harus
menjadi basis pengembangannya. Dalam kebudayaan
lokal ada yang disebut dengan kearifan lokal yang
menjadi
nilai-nilai
bermakna,
antara
lain
diterjemahkan ke dalam bentuk fisik berupa produk
kreatif daerah setempat.
Melacak perkembangan ekonomi kreatif, tak
bisa lepas dari kemunculannya untuk pertama kali di
inggris, Saat itu, Jhon Howkins (2001) menulis buku
creative economy, how people make money from
ideas. Jhon Howkins adalah seorang yang
berkebangsaan Inggris yang memiliki multiprofesi.
Disamping sebagai pembuat film, ia juga aktif
menyuarakan ekonomi kreatif kepada pemerintah
Inggris. Dia banyak terlibat dalam berbagai diskusi
pembentukan kebijakan ekonomi kreatif dikalangan
pemerintahan negara-negara Eropa.
Berawal dari inggris, ekonomi kreatif kini
banyak diadopsi negara-negara berkembang termasuk
Indonesia. Dengan komposisi jumlah penduduk usia
muda sekitar 43% atau sekitar 103 juta orang,
Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang cukup
besar bagi keberhasilan pembangunan ekonomi
kreatif. Belum lagi potensi lainnya, seperti kepulauan
Indonesia yang luas, terdiri atas 17.504 pulau dengan
keragaman flora dan fauna serta kekayaan budaya
bangsa dengan 1.068 suku bangsa, dan berkomunikasi
dengan 665 bahasa daerah diseluruh Indonesia.
Kekayaan ini adalah potensi besar dalam mendukung
tumbuhnya industri kreatif Indonesia yang saat ini
memberikan kontribusi kepada pendapatan domestik
bruto (PDB) senilai Rp. 104.60 triliun.
Pemerintah telah mengidentifikasi lingkup
industri kreatif mencakup 14 subsektor, yakni
permainan interaktif, peranti lunak (software),
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periklanan, riset dan pengembangan, seni pertunjukan,
televisi dan radio, film, video dan fotografi, kerajinan,
arsitektur, fashion, desain, musik, pasar dan barang
seni, serta penerbitan dan percetakan.
3. METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
financial report perusahaan perbankan BUMN yang
listing di BEI periode 2007-2012. Jumlah sampel
yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan
purposive sampling, hanya memasukkan BBNI,
BBRI, BMRI sebagai sampel. Sedangkan BBTN tidak
dimasukkan dalam data penelitian dikarenakan
ketidaklengkapan data annual report. Teknik analisis
data yang digunakan adalah menggunakan rasio
CAMELS dan elasticity cubic pangkat tiga. Definisi
operasional untuk masing-masing variabel penelitian,
dijelaskan sebagai berikut:
Capital diukur dengan menggunakan Capital
Adequacy Ratio (CAR) yaitu perbandingan antara
equity capital dan total assets. Rasio ini telah
digunakan dalam penelitian terdahulu yang digunakan
oleh Ronapaat (2004).
Asset Quality diukur dengan menggunakan
Return on Assets (ROA) yaitu perbandingan antara
earning before interest and tax dan total assets. Rasio
ini telah digunakan dalam penelitian terdahulu yang
digunakan oleh Ronapaat (2004).
Management
Quality
diukur
dengan
menggunakan rasio Biaya Operasional Pendapatan
Operasional (BOPO) yaitu perbandingan operating
expenses dan operating income. Rasio ini telah
digunakan dalam penelitian terdahulu yang digunakan
oleh Suardana (2007).
Earnings
Ability
diukur
dengan
menggunakan perbandingan antara earning before
interest and tax dan interest expenses. Penelitian ini
telah digunakan dalam penelitian terdahulu yang
digunakan oleh Ronapaat (2004).
Liquidity diukur dengan menggunakan
perbandingan antara total loans dan total assets.
Penelitian ini telah digunakan dalam penelitian
terdahulu yang digunakan oleh Ronapaat (2004).
Sensitivity diukur dengan menggunakan rasio
Internal Rate of Ratio (IRR) yaitu perbandingan
interest income dan interest expenses. Penelitian ini
telah digunakan dalam penelitian terdahulu yang
digunakan oleh Indah (2010).
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4. PEMBAHASAN
Tabel 2. Rekapitulasi Total Pinjaman Sektor Ekonomi Kreatif
Rekapitulasi Total Pinjaman Sektor Ekonomi Kreatif
Tahun

Pada Bank BBNI

Pada Bank BBRI

Pada Bank BMRI

2007

IDR

71,538,540,000,000

IDR

98,374,621,000,000

IDR

103,887,468,000,000

2008

IDR

88,687,760,000,000

IDR

138,299,507,000,000

IDR

133,036,360,000,000

2009

IDR

92,466,762,000,000

IDR

178,192,160,000,000

IDR

145,434,836,000,000

2010

IDR

101,844,552,000,000

IDR

209,710,222,000,000

IDR

175,724,075,000,000

2011

IDR

120,632,550,000,000

IDR

219,026,908,000,000

IDR

226,358,700,000,000

2012
IDR 146,662,875,000,000
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

IDR

258,133,543,000,000

IDR

278,644,950,000,000

Berdasarkan data di atas, maka dapat
dijelaskan bahwa terjadi peningkatan peminjaman
modal usaha dari sektor ekonomi kreatif disetiap
perbankan BUMN setiap tahunnya. Hal ini
membuktikan bahwa, pada kenyataannya para pelaku
ekonomi kreatif di Indonesia setiap tahunnya semakin
bertambah. Selain itu, perbankan BUMN secara

financial memberikan dana pinjaman investasi atau
dana usaha untuk ikut mendorong perkembangan
sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian
dilanjutkan untuk melihat seberapa besar elastisitas
kinerja perbankan terhadap perkembangan ekonomi
kreatif.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Capital Ratio
Tahun

BANK BNI

BANK BRI

BANK MANDIRI

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

2007

9.39

Sehat

9.54

Sehat

9.16

Sehat

2008

7.65

Kurang Sehat

9.09

Sehat

8.51

Sehat

2009

8.41

Sehat

8.60

Sehat

8.90

Sehat

2010

13.32

Sehat

9.07

Sehat

9.24

Sehat

2011

12.65

Sehat

10.60

Sehat

11.35

Sehat

2012
13.06
Sehat
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

11.77

Sehat

12.04

Sehat

Berdasarkan hasil olah data di atas, maka sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman sektor
dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja ekonomi kreatif sebesar 0.307%. BBRI memiliki nilai
perbankan BUMN dengan pendekatan capital ratio elastisitas
y=14.470-6.733E-14X1+1.577E2
3
dapat dikatakan sehat, meskipun bank BNI pada tahun 28X +2.484E-43X +e. Hal ini berarti bahwa setiap
2008 tercatat memiliki nilai capital ratio yang kurang kenaikkan capital ratio BBRI sebesar 1%, maka akan
sehat. Hal ini mencerminkan bahwa bank tergolong menaikkan pinjaman sektor ekonomi kreatif sebesar
sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif 14.470%. BMRI memiliki nilai elastisitas y=25.494kondisi perekonomian dan industri keuangan.
3.034E-13X1+1.700E-27X2-2.817E-42X3+e. Hal ini
BBNI
memiliki
nilai
elastisitas berarti bahwa setiap kenaikkan capital ratio BMRI
y=0.307+1.255E-13X1+0.000X2-1.499E-42X3+e. Hal sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman sektor
ini berarti bahwa setiap kenaikan capital ratio BBNI ekonomi kreatif sebesar 25.494%.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Assets Ratio
Tahun

BANK BNI

BANK BRI

BANK MANDIRI

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

2007

4.85

Sehat

7.03

Sehat

5.48

Sehat

2008

4.29

Sehat

7.02

Sehat

5.61

Sehat

2009

5.17

Sehat

7.00

Sehat

6.75

Sehat
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2010

5.07

Sehat

6.59

Sehat

6.31

Sehat

2011

5.00

Sehat

6.91

Sehat

5.88

Sehat

2012
4.84
Sehat
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

6.71

Sehat

5.59

Sehat

Berdasarkan hasil olah data di atas, maka
dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja
perbankan BUMN dengan pendekatan asset rasio
dapat dikatakan sehat. Hal ini mencerminkan bahwa
bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi
pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri
keuangan.
BBNI
memiliki
nilai
elastisitas
y=3.720+1.57E-14X1+0.000X2-3.68E-43X3+e. Hal ini
berarti bahwa setiap kenaikan assets ratio BBNI
sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman sektor

ekonomi kreatif sebesar 3.720%. BBRI memiliki nilai
elastisitas y=5.472+3.12E-14X1+1.90E-28X2+3.43E43X3+e. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan assets
ratio BBRI sebesar 1%, maka akan menaikkan
pinjaman sektor ekonomi kreatif sebesar 5.472%.
BMRI memiliki nilai elastisitas y=3.771+1.52E-13X17.35E-28X2+1.10E-42X3+e. Hal ini berarti bahwa
setiap kenaikan assets ratio BMRI sebesar 1%, maka
akan menaikkan pinjaman sektor ekonomi kreatif
sebesar 3.771%.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Management Ratio
Tahun

BANK BNI

BANK BRI

BANK MANDIRI

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

2007

184.66

Tidak Sehat

119.37

Tidak Sehat

132.15

Tidak Sehat

2008

203.66

Tidak Sehat

131.76

Tidak Sehat

118.57

Tidak Sehat

2009

236.00

Tidak Sehat

139.70

Tidak Sehat

95.93

Tidak Sehat

2010

175.05

Tidak Sehat

111.89

Tidak Sehat

87.87

Sehat

2011

153.73

Tidak Sehat

97.16

Tidak Sehat

99.77

Tidak Sehat

2012
147.43
Tidak Sehat
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

85.93

Sehat

96.37

Tidak Sehat

Berdasarkan hasil olah data di atas, maka
dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja
perbankan BUMN dengan pendekatan management
ratio dapat dikatakan tidak sehat. Dikarenakan ratarata operating expenses perbankan BUMN lebih besar
daripada operating income yang dihasilkan. Hal ini
mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan
sensitif
terhadap
pengaruh
negatif
kondisi
perekonomian dan industri keuangan. Sebaiknya bank
melakukan upaya korektif untuk perbaikan rasio ini.
BBNI
memiliki
nilai
elastisitas
y=1.091E3+0.000X1+0.000X2-0.330X3+e. Hal ini

berarti bahwa setiap kenaikan management ratio
BBNI sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman
sektor ekonomi kreatif sebesar 1.091%. BBRI
memiliki
nilai
elastisitas
y=1.269E381.040X1+0.000X2-1.135X3+e. Hal ini berarti bahwa
setiap kenaikan management ratio BBRI sebesar 1%,
maka akan menaikkan pinjaman sektor ekonomi
kreatif sebesar 1.269%. BMRI memiliki nilai
elastisitas y=1.188E3-76.153X1+0.000X2+0.000X3+e.
Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan management
ratio BMRI sebesar 1%, maka akan menaikkan
pinjaman sektor ekonomi kreatif sebesar 1.188%.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Earnings Ratio
Tahun

BANK BNI

BANK BRI

BANK MANDIRI

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

2007

1.21

Tidak Sehat

2.19

Sehat

1.57

KurangSehat

2008

1.30

Tidak Sehat

2.04

Sehat

1.67

KurangSehat

2009

1.42

Tidak Sehat

1.81

Kurang Sehat

1.68

KurangSehat

2010

1.78

Kurang Sehat

2.27

Sehat

1.97

KurangSehat

2011

2.00

Sehat

2.37

Sehat

2.03

Sehat

2012
2.23
Sehat
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

2.82

Sehat

2.37

Sehat
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Berdasarkan hasil olah data di atas, maka
dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja
perbankan BUMN dengan pendekatan earning rasio
dapat dikatakan sehat, meskipun sebagian earning
ratio ada yang bernilai kurang sehat dan tidak sehat.
Hal ini mencerminkan bahwa bank tergolong cukup
baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat
menyebabkan peringkat kompositnya memburuk
apabila bank tidak segera melakukan tindakan
korektif.
BBNI
memiliki
nilai
elastisitas
y=1.534E3+0.000X1+0.000X2+0.618X3+e. Hal ini
berarti bahwa setiap kenaikan earning ratio BBNI

sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman sektor
ekonomi kreatif sebesar 1.534%. BBRI memiliki nilai
elastisitas y=358.78+0.000X1+0.000X2+0.202X3+e.
Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan earning ratio
BBNI sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman
sektor ekonomi kreatif sebesar 358.78%. BMRI
memiliki nilai elastisitas y=69.984+1.211E-12X14.478E-27X2+8.221E-42X3+e. Hal ini berarti bahwa
setiap kenaikan earning ratio BMRI sebesar 1%,
maka akan menaikkan pinjaman sektor ekonomi
kreatif sebesar 69.984%.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Liquidity Ratio
Tahun

BANK BNI

BANK BRI

BANK MANDIRI

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

2007

90.59

Sehat

90.46

Sehat

90.83

Sehat

2008

92.34

Sehat

90.91

Sehat

91.48

Sehat

2009

91.57

Sehat

91.40

Sehat

91.06

Sehat

2010

86.66

Sehat

90.93

Sehat

90.65

Sehat

2011

87.35

Sehat

89.40

Sehat

81.79

Sehat

2012
86.94
Sehat
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

88.23

Sehat

81.61

Sehat

Berdasarkan hasil olah data di atas, maka memiliki nilai elastisitas y=85.530+6.733E-14X1dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja 1.577E-28X2-2.484E-43X3+e. Hal ini berarti bahwa
perbankan BUMN dengan pendekatan liquidity ratio setiap kenaikan liquidity ratio BBRI sebesar 1%,
dapat dikatakan sehat. Hal ini mencerminkan bahwa maka akan menaikkan pinjaman sektor ekonomi
bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi kreatif sebesar 85.530%. BMRI memiliki nilai
pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri elastisitas y=31.437+1.11E-12X1-6.38E-27X2+1.08Ekeuangan.
BBNI
memiliki
nilai
elastisitas 41X3+e. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan
1
2
y=100.270+1.253E-13X +0.000X +1.501E-42X3+e.
liquidity ratio BMRI sebesar 1%, maka akan
Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan liquidity ratio menaikkan pinjaman sektor ekonomi kreatif sebesar
BBNI sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman 31.437%.
sektor ekonomi kreatif sebesar 100.270%. BBRI
Tabel 8. Hasil Perhitungan Sensitivity Ratio
Tahun

BANK BNI

BANK BRI

BANK MANDIRI

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

Ratio

Indikator

2007

2.01

Sehat

3.55

Sehat

2.15

Sehat

2008

2.48

Sehat

3.33

Sehat

2.27

Sehat

2009

2.34

Sehat

2.88

Sehat

2.06

Sehat

2010

2.65

Sehat

3.80

Sehat

2.35

Sehat

2011

2.76

Sehat

3.51

Sehat

2.36

Sehat

2012
3.13
Sehat
(Sumber: Data Sekunder Diolah)

3.78

Sehat

2.83

Sehat

Berdasarkan hasil olah data di atas, maka
dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja
perbankan BUMN dengan pendekatan sensitivity ratio
dapat dikatakan sehat. Hal ini mencerminkan bahwa
bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi
pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri
keuangan.
BBNI
memiliki
nilai
elastisitas

y=0.196+3.15E-14X1-7.99E-29X2+0.000X3+e. Hal ini
berarti bahwa setiap kenaikan sensitivity ratio BBNI
sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman sektor
ekonomi kreatif sebesar 0.196%. BBRI memiliki nilai
elastisitas y=9.297-1.02E-13X1+5.41E-28X2-8.74E43X3+e. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan
sensitivity ratio BBRI sebesar 1%, maka akan
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menaikkan pinjaman sektor ekonomi kreatif sebesar
9.297%.
BMRI
memiliki
nilai
elastisitas
y=1.332+1.558E-13X1-9.714E-29X2+2.168E-43X3+e.
Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan sensitivity ratio
BMRI sebesar 1%, maka akan menaikkan pinjaman
sektor ekonomi kreatif sebesar 1.332%.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa, secara umum kinerja
keuangan perbankan BUMN memiliki nilai kategori
yang sehat. Artinya, perbankan BUMN secara makro,
kuat menghadapi kondisi negatif perekonomian dan
industri keuangan. Pemerintah secara riil telah
mendorong berkembanganya pertumbuhan ekonomi
kreatif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil
olah data financial report perbankan BUMN,
diketahui bahwa nilai tingkat kredit peminjaman dana
usaha bagi pelaku ekonomi kreatif setiap tahunnya
mengalami peningkatan yang signifikan.
Upaya dan langkah positif ini harus tetap
dipertahankan dan dilanjutkan guna menciptakan
entrepreneur baru di tahun-tahun yang akan datang.
Analisis rasio CAMELS merupakan salah satu
financial ratio yang dapat dijadikan alat ukur untuk
mengukur sehat tidaknya kinerja keuangan perbankan.
Dari hasil analisis ini, dapat menjadi rekomendasi
yang penting bagaimana mengoptimalkan kinerja
keuangan perbankan yang sehat.
Ketika kinerja perbankan BUMN tergolong
sehat, maka perbankan dapat menjalankan fungsinya
secara optimal, yakni sebagai pengumpul dan penyalur
dana. Sektor perbankan dan sektor ekonomi kreatif
seyogyanya harus saling sinergis memberikan
profitable. Indonesia merupakan negara yang
memiliki sumber daya yang besar, kini saatnya para
entrepreneur muda berkarya membangun negeri
berdasarkan ekonomi kreatif.

Proceedings SNIT 2013: Hal. B-14

DAFTAR PUSTAKA
[1] Bali Post. 2013. Ekonomi kreatif berbasis budaya
lokal. (Online). Edisi: Senin, 8 April 2013.
[2] Florida, Richard. -. My Course in Creative
Economic Development. Journal George Mason
University.
[3] Florida, Richard. 2002. Entrepreneurship,
Creativity,
and
Regional
Development.
Forthcoming in David hart Volume on
Entrepreneurship.
[4] Gilbert, R. Alton et all. 2000. The Role of a
CAMEL
Downgrade
Model
in
Bank
Surveillance. Journal Research St. Louisfed.
[5] Healy, Kieran. 2002. What’s New for Culture in
The New Economy?. Journal University of
Arizona.
[6] Kuncoro dan Suhardjono. 2002. Manajemen
Perbankan (Teori dan Aplikasi). Edisi Pertama.
Yogyakarta: BPFE.
[7] Laksito, Herry dan Sutapa. 2010. Memprediksi
Kesehatan Bank dengan Rasio CAMELS Pada
Bank Perkrditan Rakyat. Jurnal Keuangan dan
Perbankan, 14 (01): 156-167.
[8] Permana, Bayu A. -. Analisis tingkat kesehatan
bank berdasarkan metode CAMELS dan Metode
RGEC. Jurnal -.
[9] Ronapaat, Malinee. 2004. Bankrupcy Prediction
Using CAMEL Ratios: The Case of The Stock
Exchange of Thailand.
[10] Suardana, Ketut Alit. 2007. Pengaruh Rasio
CAMEL Terhadap Return Saham.
[11] Villalba, Ernesto.2008. On Creativity (Towards
an Understanding of Creativity and Its
Measrements). Luxembourg. Publications of the
European Communities.
[12] Winkar dan Tanko. -. CAMELS and Bank
Performance Evaluation: The Way Forward.

