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ABSTRAK 
 

 
Theodora Ririn Hastarini, 2013: Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan PDRB 
Terhadap PAD; Pembimbing I; Rida Prihatni, SE,Akt, M.Si, Pembimbing II; 
Yunika Murdayanti, SE., M.Si, M.Ak.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Belanja Modal, Investasi, 
dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 
seluruh propinsi di Indonesia periode 2010-2012. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah belanja modal, investasi, dan PDRB sebagai variabel 
independen, sedangkan PAD sebagai variabel dependen. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dan jumlah sampel yang terkumpul adalah sembilan 
puluh (90) pemerintah propinsi yang telah memenuhi kriteria purposive sampling 
yang digunakan peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan 
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 
standar sebesar 0,05. 
 Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel bebas 
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu pendapatan asli daerah. 
Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan belanja modal tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan arah negatif. 
Sementara investasi serta produk domestik regional bruto berpengaruh positif 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah.  
 

Kata kunci: belanja modal, investasi, produk domestik regional bruto, 
pendapatan asli daerah.
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ABSTRACT 
 

 
Theodora Ririn Hastarini, 2013: The Effect Of Capital Expenditure, Investment, 
Gross Domestic Regional Product Toward The Local Original Income; 1st  

Advisor; Rida Prihatni, SE,Akt, M.Si, IIst  Advisor; Yunika Murdayanti, SE., M.Si, 
M.Ak. 
 
   This research aims to examine the effect of capital expenditure, 
investment, gross domestic regional product toward the local original income at 
all provinces in Indonesia the period 2010-2012. Factors tested in this research 
were capital expenditure, investment, gross domestic regional product as 
independent variables whereas local original income as dependent  one. The data 
was a secondary one and numbers of sample used in this research is ninety (90) 
local governments which is has been passed the purposive sampling used by 
researcher. From the data collected, then processed and analyzed using multiple 
regression analysis with 0.05 standard significance rate. 

The simultaneous result showed that the three of independent variables 
significantly effected the dependent one which was local original income. On the 
other side, partial result showed that there’s not significant the effect of capital 
expenditure toward the local original income. And there’s an positive significant 
influence between investment, gross domestic regional product toward the local 
original income.  
 

Keywords: capital expenditure, investment, gross domestic regional product, 
local original income. 
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