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ABSTRAK 

 
Ahmad Kamil, 2016: Pengaruh Tingkat Kemandirian, Tingkat Pembiayaan 

SiLPA, dan Rasio Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal; Pembimbing: 
(1) Nuramalia Hasanah. S.E.,M.Ak ; (2) Ratna Anggraini, SE.Akt., M.Si,CA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian, 
tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiscal terhadap alokasi belanja modal.  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 
kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA dan rasio ruang fiskal. Sedangkan 
variabel dependennya adalah belanja modal. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah dipublikasikan dan diaudit 
melalui BPK periode 2009-2013. Sampel yang digunakan sebanyak 28 
kabupaten/kota yang teridir dari 18 kabupaten dan 8 kota dengan total observasi 
sebesar 130. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linear berganda. 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat kemandirian berpengaruh 
positif terhadap belanja modal. Tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif 
terhadap belanja daerah. Rasio ruang fiskal berpengaruh positif terhadap belanja 
modal. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiscal 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal 
 
 
Kata kunci : tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA, rasio ruang 

fiscal, belanja modal. 
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ABSTRACT 

 

Ahmad Kamil, 2016: The Analysis Influences of Local Government Financial 
Management On Capital Expenditure Allocation. Advisors: (1) Nuramalia Hasanah. 
S.E.,M.Ak ; (2) Ratna Anggraini, SE.Akt., M.Si,CA. 

The purpose of this research is to know the influence of regional income 
financing, SiLPA financing, and fiscal ratio toward capital expenditure. 

The independent variables that used in this research are regional income 
financing, SiLPA financing, and fiscal ratio. While the dependent variable is 
capital expenditure. 

This research used secondary data obtained from local government financial 
statements that have been published and audited by BPK in 2009-2013 period 

Sample that used in this research is 28 regency/city that consist of 18 
regencies and 8 cities and the whole observation are 130. The method used in this 
research is multiple linear regressions. 

From the analysis t test showed that regional income financing has positive 
effect toward capital expenditure. SiLPA financing has positive effect toward 
capital expenditure. Fiscal ratio has positive effect toward capital expenditure. 
Analysis F test showed regional income financing, SiLPA financing, and fiscal 
ratio have significant effect capital expenditure. 

 
 

Keyword: regional income financing, SiLPA financing, fiscal ratio, capital 
expenditure. 
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