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Abstract 

The implementation of fiscal decentralization in addition to give 

authority to local governments also influence the ability of regions to meet the 

public interest. The aim of this study is to examine the influence of Regionally 

Original Income (PAD), Khusus Allocation Fund (DAK) and General 

Allocation Fund (DAU). Dependent variable was Regional Expense. 

Populations in this research were regencies or city in the province of 

Kabupaten Kudus, which the source is from the Realization Report of the 

Estimate Income of Regional Expense (APBD) from 2010 until 2013. Method 

of the sample uses census method by taking the entire population. The 

instrument that used result is a multiple regression. 

Result of this study indicates that the DAU and the PAD have a 

significant impact on regional expense allocations. Furthermore, the 

dependence level on regional expense allocation is more dominant to PAD 

than DAU. 

 

Keyword : Regionally Original Income (PAD), General  Allocation Fund 

(DAU), the allocation of Regional Expense, The Realization Report 

of the Estimate Income of Regional Expense (APBD). 

      

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrak 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di samping untuk memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah juga mempengaruhi kemampuan 

daerah untuk memenuhi kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji pengaruh regional Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel terikat 

adalah Belanja Daerah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Provinsi 

Kabupaten Kudus, yang sumbernya berasal dari Laporan Realisasi Perkiraan 

Pendapatan Beban Daerah (APBD) dari tahun 2010 sampai 2013. Metode 

sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi . 

Instrumen yang digunakan hasilnya adalah regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki 

dampak yang signifikan terhadap alokasi biaya regional. Selain itu, tingkat 

ketergantungan pada alokasi biaya daerah lebih dominan terhadap PAD dari 

DAU. 

 

Keyword : Regional Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), alokasi Beban Daerah, Realisasi Laporan Perkiraan 

Pendapatan Beban Daerah (APBD). 
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