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ABSTRAK 

Pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan telah 
mempengaruhi berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank, tennasuk pula 
kesehatan bank umum. Bank Rakyat Indonesia dan Baulc Mandiri merupak:an dua 
bank milik pemerintah yang menerbitkan saham perdana atau inilial public offering 
((PO) pada pertengahan akhir tahun 2003 yang lalu. Keduanya sama-sama merupakan 
bank umum. Selain itu, keduanya pun sama-sama merupakan bank dengan bentuk 
hukum perseroan terbatas. Masalahnya, sebuah perusahaan, termasuk bank, 
ditengarai harus memiliki status sehat terlebih dahulu sekurang-kurangnya selama 
tiga tahun bemauMurut sebelum ia rnasuk lantai bursa untuk menjual saham 
perdananya itu. Penilaian tingk:at kesehatan bank menwut metode CAMEL 
sebagaimana diatur dalam SK BI No.JO/I 1/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dapat 
dijadikan acuan untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui keadaan 
tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank pada dasamya dinilai dengan 
pendekatan kualitatif atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 
perkembangan suatu bank. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan penilaian terhadap 
faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan 
Iikuiditas. Akan tetapi dikarenakan kurangnya data, maka penialain terhadap faktor 
manajemen dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, 
mengingat bahwa proses IPO yang dilakukan kedua bank tersebut adalah pada tahun 
2003, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keadaan tingkat 
kesehatan bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Bank Mandiri 
(Persero) sejak: tahun 1999 sampai dengan 2002? Selanjutnya adalah, diantara 
keduanya manakah yang memiliki tingkat kesehatan bank yang lebih baik? 

Harapan kami, Semoga penelitian ini da pat menambah kegairahan bagi para 
peneliti ataupun calon peneliti yang menggemari analisis laporan keuangan dalam 
mencoba membedah dunia perbankan, sebagai sebuah t.antangan. Namun lebih dari 
itu, sebenamya diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bennanfaat untuk 
menambah wawasan dan pengetahuan tentang tingkat kesehatan bank bagi siapa pun 
yang memerlukannya. 
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