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ABSTRAK 

 
Dika Anggari, 2013: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pemeliharaan (Kabupaten/Kota 
pada Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2011. 
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Pembimbing: (I) Unggul Purwohedi., SE.,M.si.Ph.D , (II) Yunika Murdayanti., 
SE.,M.Si 

 
Perkembangan perekonomian menuju ke arah yang lebih adil dan 

berimbang diwujudkan pada tanggal 01 Januari 2010 melalui sistem otonomi 
daerah. Rakyat berharap adanya peningkatan dalam hal transparansi dan 
akuntabilitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap 
belanja pemeliharaan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 
2010-2011. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan 
DAK sebagai variable independen sedangkan belanja pemeliharaan sebagai 
variable dependen. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
dengan tingkat signifikansi standar sebesar 0.05. Sampel akhir penelitian terdiri 
dari 47 jumlah keseluruhan dari kabupaten dan kota yang berada  di Provinsi 
Jawa Barat tahun 2010-2011, dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder. Hasil pengujian 
hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variable bebas berpengaruh 
signifikan terhadap variable terikat, yaitu belanja pemeliharaan. Sedangkan hasil 
penelitian secara parsial menunjukkan hanya pendanaan dari PAD lah yang 
berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan.  
 
Kata kunci: PAD, Dana Perimbangan, DAU, DAK, Belanja Pemeliharaan. 
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ABSTRACT 

 
Dika Anggari, 2013: The Effect of Local Original Income, General Allocation 
Fund, and Spesific Allocation Fund Toward The Maintenance Expenditure 
(Regency/City Of West Java Province The Period 2010-2011). 
Advisors: (I) Unggul Purwohedi., SE.,M.si.Ph.D , (II) Yunika Murdayanti., 
SE.,M.Si  

 
The development of economy towards a fairer and a more balance 

successfully realized on January 1st, 2010 through the system of regional 
autonomy. Public’s hopes for improvement in terms of transparency and 
accountability.  

This research aims to determine the effect of local original income, 
general allocation fund, and specific allocation fund toward the maintenance 
expenditure at regency/city of West Java Province the period 2010-2011). Factors 
tested in this research were PAD, DAU, DAK as independent variables whereas 
Maintenance Expenditure as dependent one. The method used was multiple 
regression analyse with 0.05 standard significance rate. The final samples 
consisted of 47 on the overall regency and city of West Java Province the period 
2010-2011, by using purposive sampling method. The data was a secondary one. 
The simultaneous hypothesis result showed that the three of independent variables 
significantly effected the dependent one which was maintenance expenditure. On 
the other side, partial hypothesis result showed that there was only funding from 
PAD could be significantly effected maintenance expenditure. 

  
Keyword: PAD, Balance Fund, DAU, DAK, Maintenance Expenditure. 
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 Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas 
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“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Pemeliharaan (Kabupaten/Kota 
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