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ABSTRAK 

 

 Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari keberhasilan 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampling jenuh. Untuk 

keperluan terebut, penelitian ini dilakukan di seluruh  Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja modal 

(APBD) Kabupatn/Kota se Jawa Tengah tahun 2014-2016. Penggumpulan data 

menggunakam metode observasi non-partisipan dengan teknik analisis yang 

digunakan adalah regrei linier berganda berganda. Hasil penelitian dengan 

menggunakan analisis linear berganda menunjukan bahwa pendapatan asli daerah 

tidak berpengaruh positif terhadap kenerja keuangan pemerintah daerah dan 

belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, belanja modal,kinerja keuangan pemerintah 

 daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 The financial performance of local governments is the result of the success 

of local governments in managing regional finances. This study aims to analyze 

the effect of regional revenue and capital expenditure on the financial 

performance of local governments. The sampling technique in this study is to use 

the saturated sampling method. For this purpose, this research was conducted in 

all regencies / cities in Central Java Province. The data used in this study are 

secondary data, obtained from the report on the realization of the revenue and 

capital expenditure (APBD) of regencies / cities in Central Java in 2014-2016. 

Data collection using non-participant observation methods with the analysis 

technique used is multiple linear regression. The results of the study using 

multiple linear analysis showed that regional own-source revenue did not have a 

positive effect on the financial performance of local governments and capital 

expenditure had a positive effect on the financial performance of local 

governments. 

Keywords: local original income, capital expenditure, financial performance of 

local governments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTISARI 

 

Penelitian ini berlandaskan pada tuntutan reformasi pasca 1998, timbul 

tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung 

jawab kepada pemerintah daerah tepatnya pada tingkat kabupaten/kota. Perubahan 

di Era Reformasi telah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Reformasi terus 

berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang 

No 25 Tahun 1999. 

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah  menyebabkan pengelolaan 

keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam hal 

ini pendapatan asli daerah dan belanj daerah dan pemerintah daerah harus 

bertanggung jawab atas pengelolan keuangan daerah. Dalam pemerintah untuk 

mengukur kinerja keuangan daerah mengunakan beberapa rasio dan ukuran, yaitu 

derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan 

daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan 

(Sularso & Restianto,2011). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa 

rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Komponen-komponen yang terdapat dalam 



 
 

 
 

laporan tersebut dapat dijadikan sebagai variabel untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi 

APBD terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan itu sendiri terdiri 

dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. 

Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak 

terduga dan transfer/bagi hasil kabupaten/kota. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah PAD dan belanja modal.  

Kajian pustaka kemudian menghasilkan 2 hiptesis. Pertama ada pengaruh 

positif pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Kedua, ada pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sebagaimana tertuang dalam kerangka pemikiran yaitu pendapatan asli 

daerah (X1), belanja modal (X2) dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y1).  

Obyek studi ini ialah seluruh Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah. 

Jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 

35 Kabupaten/Kota yng kemdian dijadikan sebgai sampel, dengan demikian, 

dengan menggunakan data pengamatan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2014-

2016 maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 3 x 35 = 105 data 

pengamatan. Teknik sampling yang digunakan dalam studi ini mengunakan 

metode sampling jenuh. Kemudian teknik analisis adalah analisis regresi diolah 

dengan menggunkan program komputer Staticial Package For Social Science 

(SPSS) 23 for Windows.  



 
 

 
 

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa 

seluruh hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukan bahwa PAD 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja 

modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Artinya bahwa, semakin tinggi PAD dan belanja modal akan membaiknya tata 

keloka kinerja keuangan pemerintah daerah. 
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