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ABSTRAK 

 

       Indah Permata Nurmala, Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota pada Provinsi 

Jawa Tengah Periode 2010-2012). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

2014. 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh belanja 

modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012. Faktor-faktor yang 

diuji dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan sebagai 

variabel independen sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai 

variabel dependen. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

dengan tingkat signifikasi sebesar 0.05. Sampel akhir dari penelitian terdiri dari 

103 jumlah keseluruhan dari Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2010-2012, dengan menggunakan metode purposive sampling. Data 

yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder. Hasil pengujian hipotesis 

secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 

hasil penelitian secara parsial menunjukkan hanya dana perimbangan  yang 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Kata kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 



ABSTRACT 

 

Indah Permata Nurmala, The effect of Capital Expenditure, Balance Fund 

Performance Toward the Government Financial Performance (Regency/ City in 

Central Java Period 2010-2012) faculty of economy State university of Jakarta, 

2014. 

. This research aims to analyze The effect of Capital Expenditure, Balance Fund 

Performance Toward the Local Government Financial Performance (Regency/ 

City in Central Java Period 2010-2012)..the factors examined in this research are 

capital expenditures and balance fund as the independent variables while the local 

government financial performance as the dependent variable..The method used is 

multiple regression analysis with a significance level of 0.05. The final sample of 

the study consisted of 103 the total number of district and city located in Central 

Java province in 2010-2012 , using purposive sampling method..Data used in the 

research is a secondary one. Simultaneous hypothesis testing results shows that all 

three independent variables significantly affect the dependent variable , which is 

the financial performance of local government. While the partial result of the 

research shows only the balancefund that has a significant effect on the financial 

performance of local government . 

 

Keyword : capital expenditure, balance fund, financial performance of local 

government 
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