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ABSTRAK 

 

Ela Marina. Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan Kinerja Keuangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2006-2010. Skripsi. Jakarta : 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterkaitan mengenai hubungan antara 
dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Data dikumpulkan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI berupa laporan keuangan 
per tahun se-Pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 
Data dana perimbangan dan kinerja keuangan dengan alat ukur rasio efektivitas 
didapat dalam laporan realisasi anggaran. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 1,19 - 0,02X. Dari persamaan 
tersebut, dilakukan uji persyaratan liliefors didapat Lhitung<Ltabel 
(0,0546<0,0967). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji keberartian 
regresi di dapat Fhitung (10,37) > Ftabel (3,69) yang dapat disimpulkan bahwa 
model persamaan regresi berarti. Sedangkan untuk uji kelinieran regresi diperoleh 
hasil Fhitung (0,97) <  Ftabel (2,61) yang menandakan bahwa persamaan regresi 
linier. Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan product moment dari 
Pearson diperoleh nilai  = -0,34, hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif 
antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di 
Pulau Jawa. Dari perhitungan uji keberartian korelasi didapat thitung (3,22) > ttabel 
(1,67). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dana 
perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil perhitungan 
koefisien determinasi diperoleh angka 11,23% sehingga dapat dikatakan bahwa 
dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 11,23%. 

 

 

 

Kata kunci : Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah, Rasio Efektivitas 
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ABSTRACT 

 

Ela Marina .Correlation Between Balancing Fund With Financial Performance 
of Local Governments in Java Period 2006-2010. Skripsi. Jakarta : 
Concentration in Accounting Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2013. 

The purpose of this research is to get correlation between balancing fund with 
financial performance of local governments. 

The data was collected from BPK-RI as financial statement. The a sampling using 
purposive sampling technique. Balancing fund and financial performance of local 
governments with efectivity ratio from budget realization statement. 

Regression equation in this research is Ŷ = 1,19 - 0,02X. From this equation test 
requirements analysis conducted by the normality test error estimate the 
regression of Y on X obtained by Liliefors Lhitung<Ltabel (0,0546<0,09670). It 
mean the data are normally distributed. On the meaningful of regressions test we 
got the result Fhitung (10,37) > Ftabel (3,69) which can be conclude that the 
regression model is means. As for the linierity test obtained Fhitung 0,97) <  
Ftabel (2,61) indicating that the regression equation is linear. The test results by 
using a correlation coefficient of Pearson product moment values obtained  = -
0,34. This means there is a negative relationship between balancing fund with 
financial performance of local governments. From the correlation meaningful test 
calculations thitung (3,22) > ttabel (1,67). Indicating a significant relationship 
between balancing fund with financial performance of local governments. From 
the calculation results obtained 11,23% coefficient of determination so that it can 
be said that the task balancing fund with financial performance of local 
governments as 11,23% 

 

 

Keywords : Balancing Fund, Financial Performance of Local Governments, 
Efectivity Ratio 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 
 
Segala puji bagi Allah. 

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua 
tersayang yang senantiasa tiada henti mendukung dan mendoakan 
hingga karya ini terselesaikan dengan baik karena ridho-Nya dan 
ridho mereka. 

 
Terkadang, untuk bisa melihat keindahan bintang di langit, kita 
memerlukan kegelapan malam sebagai perantaranya. Yakinlah . . . 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan..”  
–Al Insyirah : 6 

 
Tahukah kita bahwa orang yang paling menderita adalah orang yang 
seringkali merasa sendiri dan kesepian di dunia ini. Ingatlah, 
sesungguhnya Allah bersama kita. Tidakkah manusia menyadari itu? 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang-orang yg paling tinggi derajatnya, jika 
kamu beriman.”  
– Al Imran : 139 
 
 
Semoga karya sederhana ini bermanfaat, ketahuilah bahwa tidak ada 
perjuangan yang tidak disertai usaha, doa, dan airmata.  
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Assalaamu`alaikum Wr.Wb  

       Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang sederhana ini 

bisa penulis selesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah curah kepada Nabi 

Besar kita Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan kita agar 

selalu tetap berada di jalan-Nya. 

       Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan 

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2006-

2010” ini ditulis untuk memenuhi sebagian prasyarat  guna mencapai gelar 

sarjana S-1 dalam bidang Pendidikan Akuntansi di Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Fakultas Ekonomi UNJ. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak 

lepas dari bantuan, partisipasi, dan  dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini ucapan terima  kasih penulis sampaikan kepada :  

1. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi sekaligus dosen pembimbing pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, bahkan sangat 

membantu penulis untuk menemukan tema penelitian sehingga mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Susi Indriani, SE, MS.Ak selaku sebagai dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

3. Dr. Saparudin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi. 

4. Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

5. Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kontribusi ilmu 

yang bermanfaat untuk bekal masa depan peneliti. 

7. Para staf bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, terima 

kasih atas kerja sama dan bantuannya dalam memberikan informasi 

administrasi untuk peneliti. 

8. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI Pusat yang telah 

memberikan kesempatan untuk mendapatkan data penelitian untuk skripsi 

ini. 

9. Keluarga tercinta; Bapak dan Mamah yang menjadi tujuan utama untuk 

menyelesaikan skripsi ini, adikku Romi dan seluruh saudara-saudara di 

Jakarta dan Solo yang selalu menyayangi, mendoakan, dan menjadi 

sumber semangat terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini.  

10. The Members; Devi, Hamidah, Andrian, Arya, Habib, dan Geraldy yang 

selama ini menjadi teman seperjuangan dan senantiasa memberikan 
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semangat untuk selalu saling membantu dalam hal apapun selama 

menjalani perkuliahan. Semoga Allah melindungi kita semua setelah 

pendidikan ini terselesaikan. 

11. Pendidikan Akuntansi Reguler 2009; kelas impian dimana saya bertemu 

dengan teman-teman yang begitu hebat membantu, mendukung, dan saling 

menyemangati hingga penghujung semester perkuliahan. 

12. Almamaterku. 

       Semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis 

mendapat imbalan pahala dan keridaan dari Allah SWT. Penulis menyadari 

skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangannya, oleh karena 

itu kritik dan saran yang membangun semangat sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan penulis  pada khususnya.  

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.  
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