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LAMPIRAN IIA. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN 

FAKTOR 

PERINGKAT 

1 2 3 4 5 

Permodalan  BPRS memiliki 

modal yang sangat 

kuat untuk 

menutup risiko 

kerugian dan 

melakukan hapus 

buku (write off) 

akibat penurunan 

kualitas aset.  

 

BPRS memiliki 

modal yang 

memadai untuk 

menutup risiko 

kerugian dan 

melakukan hapus 

buku (write off) 

akibat penurunan 

kualitas aset. 

 

BPRS memiliki 

modal yang cukup 

untuk menutup 

risiko kerugian 

dan melakukan 

hapus buku (write 

off) akibat 

penurunan 

kualitas aset. 

 

BPRS memiliki 

modal yang 

kurang memadai 

untuk menutup 

risiko kerugian 

dan melakukan 

hapus buku (write 

off) akibat 

penurunan 

kualitas aset.  

 

BPRS memiliki 

modal yang tidak 

memadai untuk 

menutup risiko 

kerugian dan 

melakukan 

hapus buku 

(write off) akibat 

penurunan 

kualitas aset.  
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LAMPIRAN IIB. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET 

FAKTOR 

PERINGKAT 

1 2 3 4 5 

Kualitas Aset  BPRS memiliki 

aset produktif 

dengan tingkat 

pengembalian 

yang sangat tinggi  

BPRS memiliki 

aset produktif 

dengan tingkat 

pengembalian 

yang tinggi  

BPRS memiliki 

aset produktif 

dengan tingkat 

pengembalian 

yang cukup 

memadai  

BPRS memiliki 

aset produktif 

dengan tingkat 

pengembalian 

yang rendah  

BPRS memiliki aset 

produktif dengan 

tingkat 

pengembalian yang 

sangat rendah 
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LAMPIRAN IIC. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS 

FAKTOR 

PERINGKAT 

1 2 3 4 5 

Rentabilitas  BPRS memiliki 

efisiensi operasi 

yang sangat tinggi 

dan stabil 

sehingga memiliki 

potensi untuk 

memperoleh 

keuntungan yang 

tinggi. 

BPRS memiliki 

efisiensi operasi 

yang tinggi dan 

stabil sehingga 

memiliki potensi 

untuk 

memperoleh 

keuntungan yang 

tinggi.  

BPRS memiliki 

efisiensi operasi 

yang cukup 

memadai dan 

stabil sehingga 

memiliki potensi 

untuk 

memperoleh 

keuntungan yang 

memadai.  

 

BPRS memiliki 

efisiensi operasi 

yang rendah dan 

atau kurang stabil 

sehingga memiliki 

potensi kerugian. 

 

BPRS memiliki 

efisiensi operasi 

yang sangat 

rendah sehingga 

memiliki potensi 

kerugian yang 

tinggi. 
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LAMPIRAN IID. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS 

FAKTOR 

PERINGKAT 

1 2 3 4 5 

Likuiditas  BPRS memiliki 

potensi masalah 

kesulitan 

likuiditas jangka 

pendek sangat 

rendah. 

 

BPRS memiliki 

potensi masalah 

kesulitan 

likuiditas jangka 

pendek rendah. 

 

BPRS memiliki 

potensi masalah 

kesulitan 

likuiditas jangka 

pendek sedang. 

 

BPRS memiliki 

potensi masalah 

kesulitan 

likuiditas jangka 

pendek tinggi. 

 

BPRS memiliki 

potensi masalah 

kesulitan 

likuiditas jangka 

pendek sangat 

tinggi. 
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