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ABSTRACT 

This study aims to provide empirical evidence about Local Revenue, 

General Allocation Fund, and Special Allocation Fund that effected positively on 

the Allocation of Capital Expenditure Budget at Local Government Regions/Cities 

in the Province Central Java. 

The population in this study are Local Government Regions/Cities in the 

Province Central Java. The sampling methods of data that used in this study is 

whole population census methods taken from all population, which are 35 

Regions/Cities in the Province Central Java. Data that used in this study is 

secondary data with numbers taken from the Report of Actual Income and 

Expenditure Budget (budget) from the years 2010-2013. The data collecting 

method in this study use documentary methode and literature study. Method of 

Analysis that used in this study is multiple linier regression with a t-test, f-test, 

and the coefficient of determination test. 

The results of this study indicate that partial Local Revenue, General 

Allocation Fund, and Special Allocation Fund have positive effect and significant 

on the Allocation of Capital Expenditure Budget. Meanwhile, simultaneously 

Local Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund significant 

effected on the Allocation of Capital Expenditure Budget. 

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, 

Allocation of Capital Expenditure Budget. 

 

PENDAHULUAN 

Ekonomi sebagai salah satu pondasi penyelenggaraan negara diharapkan 

mampu menunjang juga kebijakan desentralisasi fiskal. Implementasi otonomi 

daerah di Indonesia ditandai dengan munculnya desentralisasi fiskal, yaitu 
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pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber 

keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan (Tuasikal, 2008). 

Pemerintahan yang merupakan pokok dari pelaksanaan kebijakan, salah satunya 

otonomi daerah bertujuan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk 

lebih mengembangkan potensi daerah dengan kewenangannya untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif serta memberikan 

porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang lebih produktif. 

Hal ini diatur oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan, melalui UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Desentralisasi Fiskal yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tidak bisa 

dipungkiri lagi karena pada akhirnya hal ini akan menjadi beban fiskal bagi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan diberikannya dana 

transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Daerah dalam mengelola perekonomiannya dan menjalankan aktivitasnya 

memiliki rencana dalam bentuk anggaran yang disusun dalam bentuk alokasi 

anggaran dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Bagi sektor 

publik anggaran bersifat terbuka untuk publik, memiliki tujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat, tidak terlalu mementingkan profit (non profit), dan 

prinsip pertanggungjawabannya adalah kepada publik (Mardiasmo, 2009). Prinsip 

pertanggungjawaban ini juga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang 

ditegaskan dalam Qur’an Surat (QS) Al-Isra’ ayat 36. 

Melalui anggaran bisa diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah 

dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang menjadi urusan 

wewenangnya. Alat perekonomian anggaran ini merupakan suatu tuntutan 

terhadap pemerintahan dalam menciptakan good goverment governance sebagai 

prasyarat dengan mengedepankan prinsip akuntanbilitas dan transparansi, 

sehingga membuat lingkup yang mencangkup anggaran menjadi relevan dan 

penting di lingkungan pemerintahan (Mardiasmo, 2009). Prinsip akuntabilitas ini 
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sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang ditegaskan dalam Qur’an Surat (QS) 

Ali Imran ayat 114 dan tentang prinsip transparansi yang juga ditegaskan dalam 

Qur’an Surat Ali Imran ayat 64. 

Terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah menurut 

Ardiansyah dkk (2014), sehubungan yang telah dijelaskan mengenai fungsi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka terdapat 

peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan mengawasi kinerja 

pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan teori kegenan 

(agency theory), bertindak pemerintah daerah sebagai eksekutif (agen) dan DPRD 

sebagai legislatif (prinsipal). Sering terjadinya konflik keagenan dalam 

pemerintahan ini diharapkan dapat diatasi dengan adanya pemangku kepentingan 

yang bertikai melalui prinsip teori keagenan, terutama dalam hal tarik menariknya 

aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah. Hal ini menenujukkan perlu adanya 

suatu desain sistem pengeluaran yang mampu mengendalikan pola konsumsi 

sumberdaya ekonomi, khususnya anggaran publik yang tidak tepat sasaran. 

Fozzard dalam Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa pengalokasian 

sumberdaya merupakan permasalahan mendasar dalam anggaran sektor publik. 

Mengatasi persoalan ketimpangan dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang 

cukup besar, terdapat dua komponen utama sumber-sumber penerimaan daerah, 

yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah sendiri, sehingga 

merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Sumber penerimaan daerah 

lainnya, yaitu dana perimbangan diantaranya DAU dan DAK, dimana Pemerintah 

Pusat membantu Pemerintah Daerah dengan adanya dana transfer. DAU pada 

umumnya lebih banyak jumlah transfernya dibanding dengan DAK, maka tidak 

heran akan terjadi transfer dana yang cukup signifikan dari Pusat kepada Daerah. 

Permasalahan yang sedang dihadapi Provinsi Jawa Tengah yaitu, belum 

optimalnya pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan belum optimalnya 

potensi penerimaan daerah. PAD seharusnya menjadi sumber pendapatan utama 

daerah, namun pada kenyataannya transfer dari pemerintah pusat yang 

diantaranya berupa DAU dan DAK menjadi sumber pendanaan utama pemerintah 
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daerah untuk membiayai kegiatan daerah. Berdasarkan data di provinsi Jawa 

Tengah dari tahun 2010 sampai 2012 menunjukkan proporsi dana perimbangan 

yang lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah, itu menggambarkan bahwa 

penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan dari dana transfer 

pemerintah pusat yang mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang masih 

rendah. Lebih khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal 

rendah (Halim dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). 

Terdapat temuan juga sebagian besar belanja daerah menunjukkan 

komposisi terbesarnya digunakan untuk belanja pegawai yang pengalokasiannya 

lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Menurut Saragih (2003), 

menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal–hal 

produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dalam kajian ilmu 

akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan infrastruktur daerah dikenal 

dengan istilah belanja modal (Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah). 

Kenyataan permasalahan yang sedang dihadapi ini mengindikasikan, 

bahwa pelaksanaan kebijakan selama ini masih kurang berjalan dengan baik dan 

maksimal. Fakta ini tidak mencerminkan timbulnya tujuan dilaksanakannya 

otonomi daerah. Penelitian Haryuli (2014) menunjukkan DAU tidak berpengaruh 

dan PAD berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian 

berbeda Gani & Kristanto (2013) dengan variabel lain, yang hasil analisis 

menunjukkan hasil berbeda bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. Berbeda juga dengan penelitian Darmayasa dan Suandi 

(2014) menghasilkan variabel PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan, 

sedangkan hasil DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja 

modal. Terdapat kajian penelitian ulang yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) yang 

hasilnya menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan. 

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Faktor-faktor penentu belanja 

modal yang hanya sebatas bersumber pada pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan yang dilihat atau diambil dari dana alokasi umum dan dana alokasi 

khusus. Hal ini berguna bagi pengembangan Akuntansi Sektor Publik, 
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Pemerintahan, dan Manajemen Pemerintahan.Tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu untuk menguji dan membuktikan secara empiris: 

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? 

 

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS 

Teori Agensi (Agency Theory) 

Penjelasan konsep dalam penelitian ini dapat dimulai dari pendekatan 

teori agensi. Teori keagenan merupakan fenomena yang seringkali ditemukan 

dalam suatu organisasi baik di sektor privat maupun sektor publik. Teori 

keagenan tersebut berusaha untuk menjelaskan masalah keagenan yang terjadi 

antara pihak-pihak yang saling bekerja sama, namun memiliki tujuan dan 

pembagian kerja yang berbeda. Menurut Pearce & Robinson (2013) teori 

keagenan menjelaskan penetapan beberapa gagasan pengendalian organisasional 

yang didasarkan pada keyakinan bahwa pemilik perusahaan dari manajemen 

menciptakan harapan pemilik yang diabaikan. Sedangkan, menurut Jensen & 

Meckling (1976), teori keagenan adalah menganalisis susunan kontraktual 

diantara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak 

(principal) membuat suatu kontrak kerja yang telah disepakati yang berisi 

wewenang dan tanggungjawabnya dengan pihak lain (agent) yang harapannya 

agen melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh principal. 

Permasalahan hubungan keagenan akan mengakibatkan terjadinya 

informasi asimetris (information asymmetry) dan konflik kepentingan (conflict 

of interest). Menurut Darmayasa dan Suandi (2014), dalam anggaran belanja 

eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang 

lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya, untuk 

anggaran pendapatan eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah 
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(asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah 

dicapai.  Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, 

yaitu asumsi tentang sifat manusia, keorganisasian, informasi. 

Alokasi Belanja Modal dalam Anggaran 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja 

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset tetap atau kekayaan daerah dan juga menambah belanja yang 

bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi 

umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja 

aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). 

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja 

modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama 

pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal 

tersebut. Konsep multi-term expenditure framework (MTEF) menyatakan bahwa 

kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan 

kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan 

aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). 

PAD terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa 

dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (UU No. 33/2004). 

Semakin besar PAD yang didapat maka akan mempengaruhi kinerja 

keuangan daerah yang dapat terpenuhi dengan tujuan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan memberikan pelayanan publik serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal. Senada dengan Sari 

dan Indrajaya (2014), kinerja keuangan suatu daerah bisa dinilai melalui tinggi 

rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah. 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka masyarakat 

merasa nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang 
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semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan 

menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan 

suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka 

kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal akan 

mengalami suatu peningkatan (Ardhani, 2011). 

Hasil penelitian oleh Adi (2006), Darwanto dan Yustikasari (2007), 

Siswantoro dan Kusnandar (2012), Haryuli (2014) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan PAD terhadap belanja modal.  

Berdasarkan teoritis dan paparan-paparan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal (UU 

No.33 tahun 2004). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap 

penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah 

yang lain, termasuk PAD (Harianto dan Adi, 2007). 

Hal ini berarti menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan 

daerah pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan 

keuangan. Senada dengan penelitian yang dihasilkan oleh Holtz-Eakin et. al. 

dalam Abdullah dan Halim (2006), menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat 

antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Akibat karena 

adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa 

mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Setiap transfer 

DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, 

maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana belanja modal 

cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih maksimal 
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digunakan dalam pembangunan infrastruktur memadai, hal ini berkaitan 

penambahan aset untuk peningkatan pelayanan & produktivitas masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim dalam Harianto dan Adi 

(2007), menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer DAU 

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), Wandira (2013), Darmayasa dan Suandi (2014) menunjukkan bahwa 

DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. 

Berdasarkan teoritis dan paparan-paparan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : 

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

Sama halnya dengan DAU, yang masih merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

DAK masih merupakan bagian dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan usulan urusan 

daerah dan atas dasar prioritas nasional. Hal ini juga sebagai konsekuensi dari 

pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan tetap memperhatikan ketetapan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.33 tahun 2004). 

Menurut Sasana (2011), DAK juga sangat penting peranannya bagi 

belanja daerah khususnya dalam peranannya untuk pembangunan bidang sarana 

dan prasarana dengan tujuan pelayanan publik. Semakin besarnya DAK yang 

diberikan maka daerah akan semaksimal mungkin untuk menggunakannya 

dalam membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tersebut untuk 

pelayanan publik. Sebaliknya, apabila kecil bobot daerah yang terimanya maka 

kecil kemungkinan daerah membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dengan biaya yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pemberian dana transfer DAK dari pemerintah 
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pusat dengan pengalokasian anggaran belanja modal yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam laporan realisasi APBD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012), Gani 

dan Kristanto (2013), Nuarisa (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal dalam APBD. Riset lain 

berbeda juga dilakukan oleh Muis (2012), yang menunjukkan bahwa DAK 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.  

Berdasarkan teoritis dan paparan-paparan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : 

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

 

MODEL PENELITIAN 

Insert Tabel 1 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitiannya, yaitu data PAD, 

DAU, DAK, dan PABM. Sampel dalam penelitian ini mengambil data pada 

tahun 2010-2013, dengan jumlah sampel sebanyak 35 Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Teknik Pengambilan Sampling 

Teknik pengambilan samplingnya menggunakan metode sensus. Data 

sampel diperoleh 35 Kabupaten/Kota selama 4 tahun, maka jumlah data 

penelitian keseluruhan adalah 140 data. 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa angka-angka 

yang terdapat pada Laporan Realisasi APBD, yang diterbitkan oleh situs resmi 

Dirjen Perimbangan Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id dengan teknik 

pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan. 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal termasuk belanja 

langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang akan 

menambah aset tetap yang dimilikinya. PABM akan diproksikan oleh angka 

Belanja Modal. Indikataor variabel ini diukur dengan: 

 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. PAD merupakan total realisasi penerimaan asli daerah, 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAU bersifat umum untuk 

mengatasi ketimpangan dengan tujuan utama pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan 

pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat 

dihitung dengan formula, sebagai berikut : 

 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAK ini dialokasikan kepada 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk membantu membiayai 

kegiatan khusus, yang berupa kegiatan yang ditentukan pemerintah atas dasar 

prioritas nasional dan membiayai kegitan khusus diusulkan daerah tertentu. 

Jumlah DAK berasal dari Bobot DAK, rumusnya : 

  

BM = Belanja Tanah+Belanja Peralatan&Mesin+Belanja Gedung&Bangunan 

+Belanja Jalan, Irigasi&Jaringan+Belanja Fisik Lainnya 

PAD = Hasil Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah 

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 

Bobot DAK = Bobot Daerah + Bobot Teknis 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut: 

Insert Tabel 2 

Berdasarkan tabel memberikan gambaran statistik deskriptif variabel 

PAD, DAU, DAK, dan PABM memiliki nilai minimum, maksimum, rata-rata, 

dan standar deviasi masing-masing yang berbeda-beda pada setiap variabelnya. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut: 

Insert Tabel 3 

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 

0,554 > α (0,05), artinya data berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut: 

Insert Tabel 4 

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa untuk masing-masing variabel 

PAD, DAU, dan DAK memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. 

Artinya, dapat disimpulkan variabel bebas gejala multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut: 

Insert Tabel 5 

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai sig untuk semua masing-masing 

variabel bebas terhadap nilai absolute residual (ABS_RES) > 0,05. Artinya 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel berikut: 

Insert Tabel 6 

Berdasarkan tabel menunjukkan 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 
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< 1,727 < 2). Hal ini berarti tidak terdapat autokorelasi, karena nilai DW 

berada diantara -2 sampai dengan +2. 

Hasil Uji Hipotesis 

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: 

Insert Tabel 7 

Hasil perhitungan regresi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

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

 

Berdasarkan analisis regresi berganda, maka hasil uji hipotesis, yaitu: 

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 PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PABM. 

Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. 

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 sebesar 0,007 < 

α (0,05), artinya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PABM. 

Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. 

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 DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PABM. 

Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. 

Uji Nilai F 

Hasil uji F disajikan pada tabel berikut: 

Insert Tabel 8 
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Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F 

sebesar 43,135 dan nilai sig 0,000 < α (0,05). Artinya variabel PAD, DAU, dan 

DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap PABM. 

Uji Koefisien Determinasi (Adj.R
2
) 

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

koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut ini:  

Insert Tabel 9 

Nilai Adj. R
2
 pada tabel diatas adalah sebesar ,476. Artinya 47,6% 

variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel 

PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan, sisanya adalah sebesar 52,4% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris 

mengenai pengaruh positif PAD, DAU, dan DAK terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah, dari hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara 

bersama-sama (simultan) variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh 

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

2. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan PAD berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

3. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan DAU berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

4. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan DAK berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

IMPLIKASI 

Peneliti menambahkan implikasi bahwa masih terdapat beberapa 

kemungkinan yang akan berdampak pada pihak-pihak terkait yang ada dalam 

penelitian ini. Dampak-dampak yang muncul dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus menekan belanja pegawai dan 

lebih mengutamakan alokasi anggaran ke belanja modal seperti saat ini yang 

lebih meningkatkan terhadap pembangunan infrastruktur, sarana dan 

prasarana publik, karena akan sangat nampak meningkatkan produktivitas 

masyarakat dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah. 

2. Investor diharapkan mampu dalam pengambilan suatu keputusan penanaman 

modal di daerah dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alammnya 

di optimalkan dalam pembangunan dan pengembangan sarana prasarana. 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang ada 

dalam penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Periode pengamatan yang relatif pendek , yaitu periode 2010 sampai dengan 

2013, sehingga diperoleh sampel dengan jumlah yang masih relatif kecil 

diperlukan adanya tambahan data time series.  

2. Populasi penelitian ini hanya difokuskan pada Pemerintah di Provinsi Jawa 

Tengah, sehingga hasilnya tidak dapat di generalisasikan secara umum. 

SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA 

Saran-saran yang dapat penulis ajukan dan berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Diharapkan Diharapkan peneliti mendatang dapat memperluas/menambah 

populasi dan sampel penelitian seperti kabupaten/kota se-Jawa ataupun se-

Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang. 
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LAMPIRAN 

 

Tabel 1 

 
 

 

  

    H1 (+) 

 

    H2 (+) 

  

 

   H3 (+) 

 

Tabel 2 

 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 

ValidN(listwis) 140     

 

Tabel 3 

 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 

Dana Alokasi 

Umum 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Pengalokasian Anggaran 

Belanja Modal 

Dana Alokasi 

Khusus 
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Tabel 4 

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 

 

Tabel 5 

 

Model 
 

Sig. 

 

Keterangan Hasil 

1 

LN_PAD ,460 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

LN_DAU ,601 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

LN_DAK ,528 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

Tabel 6 

Model Durbin-

Watson 

1 1,727 

 

Tabel 7 

 

 

 

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 
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Tabel 8 

 
 

 

 

 

Tabel 9 

 

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    

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,698
a
 ,488 ,476 ,39252 


