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ABSTRAKSI 

 

 

Profitabilitas merupakan tujuan utama pada perilaku-Asset Leabilities 
Managemen (ALMA) bank. Mengingat  profitabilitas yang cukup dan tumbuh 
akan mampu memupuk permodalan yang berimplikasi pada peningkatan 
solvabilitas dan trust bank. Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh struktur aset, struktur finansial dan struktur beban operasional bank 
serta pertumbuhan GDP terhadap profitabilitas bank BPD di Indonesia. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh BPD yang beroperasi di Indonesia. Data yang 
digunakan adalah data triwulanan dari tahun 2002-2012. Teknik sampling yang 
digunakan sempel jenuh (26 bank). Alat analisis menggunakan data panel regresi. 
Hasil uji dengan alat bantu STATA, menunjukan metode random effect robust  
terpilih sebagai cara yang terbaik. Temuan penelitian menunjukan variabel yang 
signifikan berpengaruh terhadap ROA adalah permodalan (TE/TA) dan likuditas 
(LDR) berpengaruh positif signifikan ; Sedangkan variabel beban bunga ( IE/PO), 
overhead cost (OC/PO) dan pertumbuhan GDP berpengaruh negatif signifikan. 
Implikasi yang dapat disumbangkan dalam penelitian ini adalah peningkatan ROA 
bank BPD dapat dilakukan dengan cara meningkatkan porsi kredit dan modal 
bank serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi  pembiayaan operasional dan 
variasi produk bank. 
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ABSTRAKSI 

 

Return On Assets (ROA) dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, 
faktor internal yang dapat mempengaruhi ROA adalah Aktifa Produktif dalam 
asset (AP/TA), Permodalan (TE/TA), Beban Bunga (IE/PO), Biaya Oprasi yang 
Bukan Bunga (OC/PO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR), seddangkan faktor 
eksternalnya adalah Domestic Product (GDP). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
dalam hal ini adalah rasio-rasio keuangan yaitu Aktifa Produktif dalam asset 
(AP/TA), Permodalan (TE/TA), Beban Bunga (IE/PO), Biaya Oprasi yang Bukan 
Bunga (OC/PO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Gross Domestic Product 
(GDP) dalam mempengaruhi Return On Assets (ROA). Metode pengumpulan data  
dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 
sampel yang didapat sebanyak 26 perusahaan yang berada di bank BPD yang 
terdaftar di BI. Dalam pengujian, beberapa uji statistik yang digunakan antara lain 
uji common effect, fixed effect, dan random effect. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa TE/TA dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap 
ROA. Sedangkan IE/PO, OC/PO dan GDP berpengaruh negatif signifikan 
terhadap ROA. Dan dari hasil pengujian statistik, variabel AP/TA terbukti 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Dari hasil perhitungan 
statistik diketahui bahwa variabel TE/TA, IE/PO, OC/PO dan GDP memberikan 
pengaruh terbesar terhadap Return On Assets (ROA). 
 

 

 


