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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak 

di bagian tengah Pulau Jawa. Sejak kemerdekan Indonesia pada tahun 1945, 

kemudian Pemerintahan pada tanggal 15 Agustus 1950 melalui Undang-

Undang menetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Provinsi 

Jawa Tengah. Luas wilayahnya 32.548 Km2, atau sekitar 25,04% dari luas 

pulau Jawa. 

Berikut ini adalah batasan-batasan Provinsi Jawa Tengah secara 

geografis: 

Barat : Provinsi Jawa Barat 

Selatan : Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Timur : Provinsi Jawa Timur 

Utara : Laut Jawa 

Obyek penelitian populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sanpel di 

dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di 35 Kabupaten dan 

Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Kabupaten 

dan 6 Kota, dalam kurun waktu 4 tahun pada tahun 2010 sampai dengan 

2013. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh jumlah 140 data. 
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Teknik sampling yang diambil adalah melalui metode sensus yang 

merupakan keseluruhan dari populasi yaitu yang memiliki pendapatan daerah 

aktif dan dapat membiayai daerahnya sendiri yang dapat dilihat dari Laporan 

Realisasi APBD. Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian 

terdapat pada tabel 4.1 : 

Tabel: 4.1 

Sampel Daftar Kabupaten/Kota  

No. Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota 

1 Kabupaten Banjarnegara 19 Kabupaten Pemalang 

2 Kabupaten Banyumas 20 Kabupaten Purbalingga 

3 Kabupaten Batang 21 Kabupaten Purworejo 

4 Kabupaten Blora 22 Kabupaten Rembang 

5 Kabupaten Boyolali 23 Kabupaten Semarang 

6 Kabupaten Brebes 24 Kabupaten Seragen 

7 Kabupaten Cilacap 25 Kabupaten Sukoharjo 

8 Kabupaten Demak 26 Kabupaten Tegal 

9 Kabupaten Grobogan 27 Kabupaten Temanggung 

10 Kabupaten Jepara 28 Kabupaten Wonogiri 

11 Kabupaten Karanganyar 29 Kabupaten Wonosobo 

12 Kabupaten Kebumen 30 Kota Magelang 

13 Kabupaten Kendal 31 Kota Pekalongan 

14 Kabupaten Klaten 32 Kota Salatiga 

15 Kabupaten Kudus 33 Kota Semarang 

16 Kabupaten Magelang 34 Kota Surakarta 

17 Kabupaten Pati 35 Kota Tegal 

18 Kabupaten Pekalongan 
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Komposisi APBD di Kabupaten atau Kota pada Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2010-2012 yang diolah berdasarkan data DJPK RI, dapat dilihat pada 

gambar 4.1: 

 Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan RI 
 

Gambar: 4.1 

Komposisi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 

 

Komposisi APBD di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 komposisi 

pendapatan nilainya lebih besar dibandingkan dengan komposisi belanja. 

Sementara untuk tahun 2012 komposisi pendapatan nilainya lebih kecil dari 

komposisi belanja daerah, yaitu komposisi pendapatan sebesar 47.542 dan 

komposisi belanja sebesar 50.052. Namun dalam gambar 4.1 menunjukan 

ditiap tahunnya untuk komponen pendapatan dan belanja mengalami 

peningkatan dari tiap tahunnya. 
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B.  Uji Kualitas Data 

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel 

independen dan dependen secara statistik dalam penelitian ini. Analisis 

statistik deskriptif menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi atas variabel-

variabel  penelitian. Variabel-variabel tersebut meliputi PAD, DAU, DAK, 

dan PABM. Untuk hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut: 

Tabel: 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Data 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LN_PAD 140 10,72 13,74 11,5875 ,49048 

LN_DAU 140 12,99 14,00 13,4435 ,20332 

LN_DAK 140 10,61 11,69 11,0638 ,22237 

LN_PABM 140 10,34 13,29 11,8106 ,54239 

Valid N (listwise) 140     

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 

 

Tabel 4.2 memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap 

variabel penelitian. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai 

minimum 10,72, nilai maksimum 13,74, nilai rata-rata 11,5875, dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,49048. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki 

nilai minimum 12,99, nilai maksimum 14,00, nilai rata-rata 13,4435, dan 

nilai standar deviasi sebesar 0,20332. Variabel Dana Alokasi Khusus 

memiliki nilai minimum 10,61, nilai maksimum 11,69, nilai rata-rata 

11,0638, dan nilai standar deviasi sebesar 0,22237. Variabel Belanja 
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Modal memiliki nilai minimum 10,34, nilai maksimum 13,29, nilai rata-

rata 11,8106,  dan nilai standar deviasi sebesar 0,54239.  

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi berganda dilakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu, meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2011). Untuk itu dilakukan uji one sample Kolmogorov 

Smirnov Test (Nugroho, 2005). Data dapat dikatakan berdistribusi 

normal apabila nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05.  Hasil uji normalitas 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel: 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 140 

Normal Parameters 
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,38826049 

Most Extreme Differences 

Absolute ,067 

Positive ,036 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,794 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,554 

a. Test distribution is Normal.   

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig.(2-

tailed) sebesar 0,554 > α (0,05), artinya data berdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 

2011). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat dari nilai tolerance 

atau Variance Inflation Factor (VIF) (Nugroho, 2005). Jika nilai 

tolerance > 0,1 atau VIF < 10, maka dikatakan tidak ada 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel: 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
  

Model Collinearity Statistics Keterangan Hasil 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)    

LN_PAD ,653 1,532 
Bebas 

Multikolinearitas 

LN_DAU ,431 2,320 
Bebas 

Multikolinearitas 

LN_DAK ,603 1,657 
Bebas 

Multikolinearitas 

a. Dependent Variable: LN_PABM 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa untuk variabel PAD 

memiliki nilai tolerance sebesar 0,653 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,532 

< 10. Variabel DAU memiliki nilai tolerance sebesar 0,431 > 0,1 dan 

nilai VIF sebesar 2,320 < 10. Variabel DAK memiliki nilai tolerance 

sebesar 0,603 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,657 < 10. Artinya, dapat 

disimpulkan variabel bebas gejala multikolinearitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi heteroskedastisitas 

digunakan uji glejser (Nugroho, 2005). Suatu model dikatakan tidak 

mengandung heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05. Hasil uji 

heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut: 

Tabel: 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser) 

Coefficients
a
 

 

Model 
 

Sig. 

 

Keterangan Hasil 

1 

   

LN_PAD ,460 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

LN_DAU ,601 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

LN_DAK ,528 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan nilai sig untuk semua 

masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolute residual 

(ABS_RES) > 0,05. Artinya dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada 

data runtutan waktu (time series), kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu  pada  periode  t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin Watson. Data bebas dari autokorelasi jika nilai 

DW berada diantara -2 sampai dengan +2 (Nugroho, 2005). Hasil uji 

autokorelasi disajikan pada tabel berikut: 

Tabel: 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb
 

Model Durbin-

Watson 

1 

 

1,727 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 

Berdasarkan tabel 4.6 pengujian Durbin-Watson dengan 

menggunakan dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai Durbin-

Watson  (DW)  sebesar 1,727. Hasil nilai DW berada di antara -2 

sampai dengan +2 (-2 < 1,727 < 2). Hal ini berarti tidak terdapat 

autokorelasi, karena nilai DW berada diantara -2 sampai dengan +2. 

 

a. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_PAD, LN_DAU 

b. Dependent Variable: LN_PABM 
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C. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja 

Modal. Pengujian hipotesis ini dilakukan analisis regresi linear berganda 

menggunakan program SPSS versi 15.0, dengan melakukan transform 

variabel data. Hasil perhitungan regresi digunakan untuk pengujian 

hipotesis disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel: 4.7 

Hasil Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

 

 

 

 

 
a. Dependent Variable: LN_PABM 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 

Hasil perhitungan regresi pada tabel 4.7 diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 

PABM = -7,979 + 0,467 PAD + 0,687 DAU + 0,464 DAK + e .............. 

Dengan keterangan: 

PAD   = Pendapatan Asli Darah 

DAU   = Dana Alokasi Umum 

DAK   = Dana Alokasi Khusus 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -7,979 2,282  -3,496 ,001 

LN_PAD ,467 ,084 ,423 5,563 ,000 

LN_DAU ,687 ,249 ,258 2,755 ,007 

LN_DAK ,464 ,193 ,190 2,408 ,017 



 70 

PABM = Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

e    = Error 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diatas, maka hasil uji 

hipotesis sebagai berikut: 

a. Uji Nilai t 

Pengujian nilai t bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan dengan menguji pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen di dalam penelitian ini. Selain untuk 

menguji pengaruh tersebut, uji nilai t juga digunakan untuk 

menunjukkan arah pengaruh  masing-masing variabel yang dilihat dari 

tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen. 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa 

hasilnya, yaitu: 

1) Uji Hipotesis Pertama (H1)  

Dari hasil uji hipotesis pertama di peroleh nilai t sebesar 5,563 

dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,467 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < α (0,05),  artinya Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan hipotesis 

pertama diterima. 

2) Uji Hipotesis Kedua (H2)  

Dari hasil uji hipotesis kedua di peroleh nilai t sebesar 2,755 dan 

nilai koefisien regresi positif sebesar 0,687 dengan nilai signifikansi 
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sebesar 0,007 < α (0,05), artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. 

3) Uji Hipotesis Ketiga (H3)  

Dari hasil uji hipotesis ketiga di peroleh nilai t sebesar 2,408 dan 

nilai koefisien regresi positif sebesar 0,464 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,017 > α (0,05), artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. 

Tabel: 4.8 

Hasil Ringkasan Hipotesis Penelitian 

Ket. Hipotesis Hasil Penelitian Hasil Nilai sig 

H1 PAD berpengaruh 

positif terhadap 

PABM 

PAD berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap PABM 

Diterima, dengan 

sig sebesar 

0,000 < α (0,05) 

H2 DAU berpengaruh 

positif terhadap 

PABM 

DAU berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap PABM 

Diterima, dengan 

sig sebesar 

0,007 < α (0,05) 

H3 DAK berpengaruh 

positif terhadap 

PABM 

DAK berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap PABM 

Diterima, dengan 

sig sebesar 

0,017 < α (0,05) 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

b. Uji Nilai F 

Pengujian nilai F ini bertujuan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang ada dalam model regresi secara 

bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Hasil uji F disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel: 4.9 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa hasil uji F 

menunjukkan nilai F sebesar 43,135 dan nilai sig 0,000 < α (0,05). 

Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adj.R
2
) 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian, 

dilihat dari besanya nilai koefisien determinasi (Adj.R
2
). Hasil uji 

koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel: 4.10 

Hasil Uji Adjusted R Square 

 

 

 

 

 

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 19,938 3 6,646 43,135 ,000
a
 

Residual 20,954 136 ,154   

Total 40,891 139    

a. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_PAD, LN_DAU 

b. Dependent Variable: LN_PABM 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,698
a
 ,488 ,476 ,39252 

a. Predictors: (Constant), LN_DAK, LN_PAD, LN_DAU 

b. Dependent Variable: LN_PABM 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2016 
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Nilai Adj. R
2
 pada tabel 4.9 diatas adalah sebesar ,476. Artinya 

47,6% variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dapat 

dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan, sisanya adalah sebesar 52,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

D. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal dengan menguji ada 

atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana 

alokasi khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada pengujian empiris yang telah 

dilakukan sesuai dengan hipotesis penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa 

semua variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Hal ini diuraikan, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal dengan arah yang menunjukkan semuanya positif. 

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota 



 74 

di Provinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan dengan nilai sig dari 

Pendapatan Asli Daerah yang lebih kecil dari nilai α (0,05). Hal ini 

disebabkan karena dengan adanya peningkatan PAD yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah dapat secara leluasa dan mandiri memberikan 

pelayanan kepada masyarakat setempat, sehingga bisa mengalokasikan 

pendapatannya untuk membiayai belanja modal yang sudah benar-benar 

dilakukan guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menarik 

investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang dapat 

dijadikan pendapatan bagi daerah sendiri. 

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari dalam ekonomi 

daerah dan dipungut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Setiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan 

belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Hal ini berarti, 

jika PAD suatu daerah meningkat, maka akan sangat memengaruhi kinerja 

keuangan daerah dimana dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula. 

Hal ini mengindikasikan dengan tingkat PAD yang tinggi maka 

pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. 

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 

ditujukan untuk sumber pembiayaan daerah, sehingga pemerintah  daerah  

akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang 

dimilikinya dengan mengalokasikan pendapatan asli daerah lebih besar 

untuk pembangunan daerah, salah satunya pembangunan infrastruktur 
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daerah serta sarana dan prasarana melalui belanja modal yang akan 

berdampak pada produktivitas masyarakat dan pada akhirnya akan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang 

dapat dijadikan pendapatan bagi daerah sendiri. Senada dengan 

Mardiasmo (2002), yang menyatakan semakin tinggi tingkat investasi 

modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada 

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik 

terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. 

PAD jelas merupakan salah satu sumber penerimaan yang turut 

menentukan besar kecilnya alokasi belanja modal pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan jelas akan 

memengaruhi peningkatan belanja modal suatu daerah. PAD harus 

berdampak pada perekonomian daerah, daerah tidak akan berhasil bila 

daerah tidak dapat menggunakan PAD dengan sebaik-baiknya, meskipun 

mengalami peningkatan penerimaan PAD. Pada gilirannya, diharapkan 

PAD yang diterima atau dihasilkan pemerintah daerah ini akan semakin 

meningkatan nilai belanja modal pemerintah daerah dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pembangunan daerah, 

sehingga PAD yang diterima akan lebih banyak digunakan untuk 

membiayai belanja modal guna meningkatkan produktivitas masyarakat 

dan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut. 

Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja 

modalnya (Ardhani 2011). 
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Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2006), Sasana (2011) serta Wandira 

(2013), menemukan hasil PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengalokasian belanja modal dengan alasan yang justru menyatakan 

bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja 

modal yang besar. Hal ini disebabkan, karena penelitian pada daerah yang 

berbeda-beda dan ditemukannya PAD lebih banyak digunakan untuk 

membiayai belanja rutin yang lain, seperti belanja pegawai yang memiliki 

presentase lebih besar. 

Hal ini memang kurang sesuai dengan gambar 1.2 mengenai 

komposisi belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah ditemukan bahwa 

komposisi belaja modal memiliki presentase lebih kecil dibandingkan 

dengan komposisi belanja pegawai ditiap tahunnya. Sebaliknya, hal 

berbeda bisa terlihat pada gambar 4.1 dimana pada tahun 2010 dan tahun 

2011 untuk nilai pendapatan daerah nilainya lebih besar dibandingan 

dengan nilai pengeluaran belanja daerah. 

Namun, hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Indrajaya (2014) yang 

menyatakan bahwa pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi alokasi 

anggaran belanja pemerintah daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh 

Adi (2006), Darwanto dan Yustikasari (2007), Siswantoro dan Kusnandar 

(2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara PAD dan alokasi belanja modal pada daerah yang berbeda-beda. 
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Hal ini senada dengan penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh 

Haryuli (2014), yang juga menyatakan PAD berpengaruh signifikan 

terhadap alokasi belanja modal secara keseluruhan, dimana daerah telah 

menggunakannya dengan tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur 

daerah. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia melalui otonomi daerah 

membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan, sehingga 

Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran 

belanja modal. 

2. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan juga Dana Alokasi Umum 

(DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah, yang ditunjukkan dengan nilai sig dari Dana Alokasi Khusus 

yang lebih kecil dari nilai α (0,05). Hal ini disebabkan karena dengan 

adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah bisa 

mengalokasikan untuk membiayai belanja modal guna menyejahterakan 

masyarakat. Terlihat jelas dengan dana ini Pemerintah Daerah sudah dapat 

mengalokasikannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. 

DAU merupakan salah satu bagian dana perimbangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat yang menuntut daerah untuk dapat 

membangun dan menyejahterahkan rakyat melalui pengelolaan kekayaan 
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sumber daya daerah yang proposional dan profesional serta membangun 

infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke 

belanja modal. Dana ini dapat digunakan untuk memberikan pelayanan 

kepada publik, yang direalisasikan melalui belanja modal. Senada, dengan 

Saragih (2003), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya 

dialokasikan untuk hal–hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas 

pembangunan. Hal ini menunjukkan dalam penggunaan DAU lebih 

digunakan untuk belanja modal yang akan sangat produktif. Semakin besar 

jumlah DAU yang diterima pemerintah daerah, maka akan semakin besar 

untuk dimaksimalkan ke dalam belanja modal.  

Secara teoritis, dikatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap 

belanja modal dan pengurangan jumlah DAU yang diterimanya dapat 

menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil ini 

memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan 

sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan daerah, khususnya DAU. Nilai 

proporsi DAU terhadap penerimaan daerah pada umumnya masih yang 

tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD 

(Harianto dan Adi, 2007). Hal ini terlihat pada gambar 1.2 dimana dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 komposisi nilai dana perimbangan 

lebih besar dibandingkan dengan komposisi PAD. 

Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim dalam Harianto dan 

Adi (2007), menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang 
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transfer dana alokasi umum akan berpengaruh terhadap belanja modal dan 

pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam 

pengeluaran belanja modal. Sama halnya dengan penelitian lain yang 

dilakukan oleh Maimunah (2006), Christy dan Adi (2009), Darmayasa dan 

Suandi (2014) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja modal pada daerah yang berbeda-beda, namun 

secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan 

pemerintah daerah akan disesuaikan dengan transfer yang diterima, 

sehingga memungkinkan terjadinya respon yang asymmetric. 

Senada dengan penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh 

Wandira (2013), menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi 

lebih baik bahkan yang terjadi malah sebaliknya, yaitu ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) 

menjadi semakin tinggi untuk membiayai belanja modal. Hal ini 

mengindikasikan terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari 

pemerintah pusat dengan alokasi belanja modal pemerintah daerah, dimana 

perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi 

oleh sumber penerimaan ini (dalam hal ini DAU). 

Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan pada daerah yang berbeda-beda oleh Indarti dan Sugiartiana 

(2012), Kusnandar dan Siswantoro (2012) serta Haryuli (2014), yang 

menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan 



 80 

terhadap alokasi belanja modal. Hal ini disebabkan karena 

pengalokasiannya yang kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan masyarakat. 

3. Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan juga Dana Alokasi Khusus 

(DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah, yang ditunjukkan dengan nilai sig dari Dana Alokasi Khusus 

yang lebih kecil dari nilai α (0,05). Hal ini disebabkan karena besarannya 

alokasi DAK untuk membiayai program dan kegiatan daerah telah 

dilakukan dengan benar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

masyarakat. Tidak terlepas dari perannya untuk pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur dalam belanja modal sesuai dengan prioritas nasional. 

DAK merupakan salah satu bagian dana perimbangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk membiayai kegiatan 

khusus dan merupakan prioritas nasional yang ditentukan, sehingga 

kewenangan untuk membelanjakan Dana Alokasi Khusus tidak dapat 

digunakan secara bebas oleh Pemerintah Daerah karena sudah ditentukan 

penggunaannya dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dana ini tidak 

boleh disalahgunakan atau digunakan untuk kegiatan di luar priorotas yang 

sudah ditentukan sesuai ketentuan, dimana Pemerintah Daerah dituntun 
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untuk dapat benar-benar mengalokasikannya untuk pembangunan 

infrastruktur dengan tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya mungkin 

dikarenakan minimya pengawasan, DAK justru menjadi celah para 

penyusun anggaran untuk memperkaya dirinya atau memenuhi 

kepentingannya dengan tidak membelanjakan keperluannya untuk 

pembangunan daerah seperti yang sudah ditentukan.  

Pada hasil penelitian ini terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah 

telah benar-benar mengalokasikannya dengan tepat sasaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah efektif menjalankan 

program dan kegiatan yang telah ditentukan dengan baik serta sesuai 

dengan yang dibutuhkan masyarakat. Senada dengan Stine dalam Sumarmi 

(2009), menyatakan bahwa usulan penerimaan pemerintah hendaknya 

lebih banyak untuk program-program layanan publik. Pembangunan 

infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mengakselerasi 

proses pembangunan nasional di Indonesia sebagai Negara yang 

berkembang (Darmayasa dan Suandi, 2014). Peran DAK memang sangat 

ditujukan untuk pembangunan daerah, dimana peruntukannya untuk 

pembangunan yang sudah ditentukan sesuai prioritas nasional yang lebih 

diprioritaskan untuk belanja modal. Semakin besar DAK yang diterima, 

maka akan semakin semaksimal mungkin untuk menggunakannya dalam 

membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tersebut untuk 

pelayanan publik sesuai prioritas nasional yang telah ditentukan. 
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Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. dalam Abdullah dan 

Halim (2006), menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer 

dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Riset lain yang berbeda juga 

dilakukan oleh Muis (2012), yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

belanja modal serta penelitian oleh Sasana (2011) yang membuktikan dana 

perimbangan (dalam hal ini DAK) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja daerah. Senada, dengan penelitian yang baru-baru ini 

dilakukan pada daerah yang berbeda-beda oleh Setyowati dan Suparwati 

(2012), Gani dan Kristanto (2013), Nuarisa (2013) yang menyatakan 

bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja 

modal dalam APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat 

(dalam hal ini DAK) dengan pengalokasian anggaran belanja modal yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam laporan realisasi APBD. 

Sedangkan, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi (2014) 

menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini jelas tidak sesuai dengan 

teori bahwa DAK dapat meningkatkan pengalokasian anggaran belanja 

modal Kabupaten/Kota, dikarenakan kecilnya presentase yang diberikan 

mungkin menjadi salah satu penyebab DAK tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap alokasi belanja modal pada kurun waktu tersebut, karena pada 

dasarnya pengalokasian besar atau kecilnya DAK memperhatikan 

ketersediaan dana dalam APBN, Besaran DAK tidak dapat dipastikan 

setiap tahunnya. Komposisi jumlah dana perimbangan yang terbesar ialah 

DAU, karena nilai DAK pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan 

DAU. 


