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ABSTRAK 
 
GUSTI AYU PRATIWI. PENGARUH PENDAPATAN DAERAH 
TERHADAP BELANJA DAERAH DI PULAU JAWA. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Januari 2012. 
 
       Dari 33 provinsi ada 524 kabupaten/kota di Indonesia, hanya pada pula Jawa 
penelitian dilakukan yaitu  provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI 
Yogyakarta karna memiliki sumber-sumber pendapatan dan kekayaan alam yang 
melimpah di setiap Kabupaten. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Daerah (PD) terhadap  Belanja 
Daerah (BD) pada pulau Jawa 
 
       Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 78 kabupaten  pulau Jawa yang 
berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta yang 
bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) pada tahun 2010. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 
dilakukan dengan teknik proportional random sampling. Sampel diambil dari 
populasi terjangkau yang terdiri dari 105 kabupaten/kota. Penentuan jumlah 
sampel sesuai tabel Isaac. 
 
       Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah  -0,87 + 1,181X. Selanjutnya adalah uji normalitas 
dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikansi 0,05 dan diperoleh 
Lhitung (0,090) < Ltabel (0,100). Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi 
normal. 
 
       Hasil dari penelitian ini menunjukan pendapatan daerah mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap  belanja daerah. Hasil Koefisien determinasi sebesar 
97,48% hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah.  
 

Keyword: pendapatan daerah,belanja daerah 
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ABSTRACT 
 
 
Gusti Ayu Pratiwi. Influence of local revenue againt expenditure java island 
regions. Thesis, Jakarta : Economics of Education Courses Education 
Concentration in Accounting. Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. In January 2012. 
 
       This research uses a sample of 78 districts of the island of Java who came 
from Central Java, East Java, West Java and DI Yogyakarta which is sourced 
from the Report of Income and Expenses Budget Render Region (Regional 
Budget) in 2010. Sampling method using the proportional method is done by 
random sampling techniques. Samples taken from the population consisting of 
105 affordable regencies / cities. The determination of appropriate number of 
samples Isaac table. 
 
       Test requirements analysis is performed by finding the regression equation 
obtained was -0.87 + 1.181 X. Next is a test for normality by using the Test 
Liliefors at significance level 0.05 and obtained Lhitung (0.090) <Ltabel (0.100). This 
means that the error estimate of Y on X is normally distributed. 
 
       The results of this study show revenues have a significant influence on local 
shopping. The coefficient Results of determination of 97.48% this indicates that 
there is a positive relationship between expenditures and local revenues  
 
 
Keyword: local revenues, expenditures 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat 
terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi 

balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala 
yang lebih baik (QS al Najm : 31) 

 
 
 

Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, kedua orang tua dan 
orang lain. 

 
 
 

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah 
gagal, 

tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh. 
 
 
 

You Can If You Think You Can 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buah karya ini kupersembahkan untuk: 
• Papa dan (alm) Mama 
• Kedua adikku 
• Seluruh keluargaku 
• Seluruh sahabat-sahabatku 
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Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi dan 
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Peneliti menyadari bahwa untuk menyusun skripsi ini bukanlah sesuatu 

hal yang mudah. Dalam tahap penyelesaiannya cukup banyak waktu, tenaga, dan 

pikiran yang terkuras karena cukup banyak hambatan dan kesulitan yang peneliti 

hadapi. Namun dengan kerja keras, ketekunan, dukungan moril dan materil dari 
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perhatian dan kesabaran. 
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