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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah
daerah yang diproksikan dengan belanja modal, pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh dengan menggunakan metode sampel jenuhdan berdasarkan kriteria
yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 35 kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017. Data sekunder dalam penelitian ini
adalah data LRA dari Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Pengujian data dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 23.0. Hasil
dari Uji R2 menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah
dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 81,2% dan 18,8% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari uji t
menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan, pendapatan asli
daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusattidak memiliki pengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
Kata kunci: Belanja modal, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat, kinerja keuangan pemerintah
daerah.
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ABSTRACT
This research is meant to test the influence of the characteristic of the
local government which is proxy by the capital expenditure, balance fund,
original local government, and the dependence level on central government to the
financial performance of the local government. The population is all cities and
districts local government in Central Java Province in 2015-2017 periods. The
sample collection technique has been carried out by using saturated sampling
method and based on the predetermined criteria so 35 cities/districts have been
selected as samples. The secondary data has been carried out by using LRA from
the Central Bureau of Statistics (BPS) Central Java Province Representative. The
analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions
analysis. The data examination has been carried out by using SPSS software 23.0
version. The result of R2 test shows that the independent variable is 81,2% and is
18,8% has been influenced by other variables which are not included in the
research. The result of t test shows that capital expenditurehas positive influence
to the financial performance of local government whereas the balance fund,
original local government, and the dependence level on central governmentdo not
have any influence to the financial performance of local government.
Keywords: Capital expenditure, balance fund, original local government, the
dependence level on central government, financial performance of
local government.
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INTISARI
Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kinerja
keuangan pemerintah daerah melalui faktor belanja modal, dana perimbangan,
pendapatan asli daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Teori
yang digunakan adalah teori agensi, terdapat 4 hipotesis yaitu belanja modal
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana
perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada
pemerintah daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah
pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran
pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2017. Jumlah
sampel sebanyak 35 kabupaten dan kota dengan metode sampel jenuh. Teknik
analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 23.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah
daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah
pusat berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah.
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