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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta 
dengan judul "Pengaruh Penggunaan Modal terhadap Tingkat Efisiensi yang di Capai 
oleh Bank yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta". 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan modal dan tingkat efisiensi 
yang di capai oleh Bank yang Go Publik Di Bursa Efek Jakarta dan untuk mengetahui 
pengaruh modal terhadap tingkat efisiensi pads Bank Yang Go Publik di Bursa Efek 
Jakarta. 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh 
tidak dari sumbernya langsung, melainkan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi 
yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber-
sumber tertulis (data) mengenai laporan keuangan yang ditertibkan di Bursa Efek Jakarta. 
Dari hasil analisa data panel menunjukkan CAR dan LDR memiliki pengaruh yang 
positif dengan tingkat efisiensi. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel terikat terikat 
baik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi dan hasil uji T 
menunjukkan bahwa variabel penggunaan modal yang berupa LDR secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi. Perhitungan rasio kecukupan modal 
(CAR) dihitung dengan membandingkan antara modal yang dimiliki dan aktiva 
tertimbang menurut resiko (ATMR), Sedangkan efisiensi dihitung melalui biaya 
operasional dengan pendapatan operasional (BO/PO) yaitu 
Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank dalam menggunakan semua faktor 
produksinya dengan tepat guna dan hasil guna. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan 
antara kecukupan modal terhadap efisiensi. Dan pengaruh antara likuiditas terhadap 
efisiensi berpengaruh signifikan. Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis 
menyarankan agar lembaga keuangan perbankan harus meningkatkan manajemen, baik 
manajemen keuangan dan sumber daya manusianya. Karena dengan manajemen yang 
terencana -akan rnenghasilkan profitabilitas yang diinginkan. Selain meningkatkan 
manajemen bank Juga harus meningkatkan pelayanan dan kepercayaan terhadap 
nasabahnya. Karena tugas utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat dalam.bentuk kredit.  

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta 
dengan judul Pengaruh Penggunaan Modal Terhadap Tingkat Efisiensi Yang Di Capai 
Oleh Bank Yang Go Publik Di Bursa Efek Jakarta . 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan modal dan tingkat efisiensi 



yang di capai oleh Bank Yang Go Publik Di Bursa Efek Jakarta dan untuk mengetahui 
pengaruh modal terhadap tingkat efisiensi pada Bank Yang Go Publik Di Bursa Efek 
Jakarta. 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh 
tidak dari sumbernya langsung, melainkan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi 
yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber-
sumber tertulis (data) mengenai laporan keuangan yang ditertibkan di Bursa Efek Jakarta. 
Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisa kuantitatif yaitu analisa yang 
menggunakan rumus-rumus sebagai landasan untuk merumuskan dan menjelaskan suatu 
permasalahan dan data yang berwujud angka-angka. Perhitungan Rasio Kecukupan 
Modal (CAR) dihitung dengan membandingkan antara modal yang dimiliki dan Aktiva 
Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), perhitungan profitabilitas membandingkan antara 
laba bersih dengan modal sendiri yaitu menggunakan rumus Return On Equity (ROE). 
Sedangkan efisiensi dihitung melalui Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional 
(BO/PO) yaitu  
Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank dalam menggunakan semua faktor 
produksinya dengan tepat guna dan hasil guna. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan 
antara kecukupan modal terhadap profitabilitas. Dan pengaruh antara profitabilitas 
terhadap efisiensi tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan relatif 
cukup baik. 
Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyarankan agar Lembaga Keuangan 
Perbankan harus meningkatkan manajemen, baik manajemen keuangan dan sumber daya 
manusianya. Karena dengan manajemen yang terencana akan menghasilkan profitabilitas 
yang diinginkan. Selain meningkatkan manajemen bank juga harus meningkatkan 
pelayanan dan kepercayaan terhadap nasabahnya. Karena tugas utama bank adalah 
menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.   


