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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Berikut adalah daftar 

kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara serta luas dan jumlah 

penduduknya: 

Tabel 4.1 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara 

 

No Nama Luas Jumlah 

penduduk 

1 Halmahera Barat 2.612 km² 100.150 jiwa 

2 Halmahera Tengah 2.277 km² 30.562 jiwa 

3 Kepulauan Sula 9.632 km² 132.524 jiwa 

4 Halmahera Selatan 8.892 km² 198.911 jiwa 

5 Halmahera Utara 4.952 km² 161.580 jiwa 

6 Halmahera Timur 14.202 km² 38.681 jiwa 

7 Pulau morotai 1.800 km² 119.063 jiwa 

8 Pulau talibu 15.078 km² 56.135 jiwa 

9 Ternate 76 km² 207.295 jiwa 

10 Tidore 9.565 km² 111.000 jiwa 

 

Penelitian ini mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli 

daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) 

terhadap belanja modal pada 10 kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku 

Utara periode 2009-2014 melalui studi dokumentasi. Semua data diperoleh 

dari badan puast statistic (BPS). 
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1. Pengalokasian Belanja Modal Per Kabupaten/Kota 2009-2014 

 

Gambar 4.1 

Pengalokasian Belanja Modal Per Kabupaten 2009-2014 

 

Gambar diatas menunjukkan pengalokasian anggaran belanja modal untuk 

seluruh kabupaten dan kota di provinsi Maluku Utara. Kabupaten 

Halmahera Timur berada di urutan pertama dengan jumlah anggaran belanja 

modal diatas Rp 250.000.000 hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran 

belanja modal kabupaten Halmahera Timur tertinggi dibandingkan 

kabupaten lainnya. Sedangkan kabupaten Pulau Talibu berada pada urutan 

terakhir dengan jumlah anggaran belanja modal terendah yaitu dibawah Rp 

50.000.000. 
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2. Pendapatan Asli Daerah Per Kabupaten/Kota 2009-2014 

 

Gambar 4.2 

Pendapatan Asli Daerah Per Kabupaten 2009-2014 

 

Gambar diatas menunjukkan pendapatan asli daerah untuk seluruh 

kabupaten dan kota di provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Utara 

berada di urutan pertama dengan jumlah pendapatan asli daerah diatas Rp 

100.000.000 hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli daerah 

kabupaten Halmahera Utara tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. 

Sedangkan kabupaten Pulau Talibu berada pada urutan terakhir dengan 

jumlah pendapatan asli daerah terendah yaitu dibawah Rp 20.000.000. 
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3. Dana Alokasi Umum Per Kabupaten/Kota 2009-2014 

 

 
Gambar 4.3 

Dana Alokasi Umum Per Kabupaten 2009-2014 

 

Gambar diatas menunjukkan Dana Alokasi Umum untuk seluruh kabupaten 

dan kota di provinsi Maluku Utara. Kabupaten Ternate berada di urutan 

pertama dengan jumlah Dana Alokasi Umum diatas Rp 500.000.000 hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah Dana Alokasi Umum kabupaten Ternate 

tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Sedangkan kabupaten Pulau 

Talibu berada pada urutan terakhir dengan jumlah Dana Alokasi Umum 

terendah yaitu dibawah Rp 200.000.000. 
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4. Dana Alokasi Khusus Per Kabupaten/Kota 2009-2014 

 

 

Gambar 4.4 

Dana Alokasi Khusus Per Kabupaten/Kota 2009-2014 

Gambar diatas menunjukkan Dana Alokasi Khusus untuk seluruh kabupaten 

dan kota di provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Barat berada di 

urutan pertama dengan jumlah Dana Alokasi Khusus hampir Rp 90.000.000 

hal ini menunjukkan bahwa jumlah Dana Alokasi Khusus kabupaten 

Halmahera Barat tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Sedangkan 

kabupaten Pulau Talibu berada pada urutan terakhir dengan jumlah Dana 

Alokasi Khusus terendah yaitu dibawah Rp 10.000.000. 
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5. Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten/Kota 2009-2014 

 

 

Gambar 4.5 

Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten/Kota 2009-2014 

 

Gambar diatas menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi untuk seluruh 

kabupaten dan kota di provinsi Maluku Utara. Kabupaten Ternate berada di 

urutan pertama dengan jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 30.000.000 hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Ternate 

tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Sedangkan kabupaten Pulau 

Halmahera Barat berada pada urutan terakhir dengan jumlah Pertumbuhan 

Ekonomi terendah yaitu dibawah Rp 15.000.000. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Sesuai dengan judul penelitian, variabel-variabel yang diukur dalam 

penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah 

(PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan 
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pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil statistik deskriptif dari 5 

variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Analisis Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PE 56 -1026 887 572,80 294,973 

PAD 56 0 156479100 29659048,29 32988766,837 

DAU 56 0 536443879 305452990,71 111975346,572 

DAK 56 0 87890000 50989430,18 18931761,923 

BM 56 0 308975857 146861701,23 68852242,324 

Valid N (listwise) 56     

 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Tabel 4.2 

memberikan gambaran umum kabupaten dan Kota dengan jumlah sampel 

(N) sebanyak 56. Tabel 4.2 diatas menujukkan bahwa: 

a. Nilai minimum pertumbuhan ekonomi (PE) adalah -1026  dan nilai 

maximum nya sebesar 887 dengan rata-rata sebesar 572,80 serta 

std.deviation sebesar 294,973. Artinya pertumbuhan ekonomi 

kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009-

2014 berada pada standar deviasi 2,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 

data pertumbuhan ekonomi (PE) belum dapat dikatakan baik. 

b. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai minimum 

sebesar 0  dan nilai maximum nya sebesar 156479100 dengan rata-

rata sebesar 29659048,29 serta std.deviation sebesar 32988766,837. 
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Artinya kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara dapat 

memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dengan rata-rata sebesar 

Rp 29.659.048,29. 

c. Variabel dana alokasi umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 

0  dan nilai maximum nya sebesar 536443879 dengan rata-rata sebesar 

305452990,71 serta std.deviation sebesar 111975346,572. Artinya 

kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara dapat memperoleh 

dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah dengan rata-rata sebesar 

Rp 305.452.990,71 

d. Variabel dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebear 

0  dan nilai maximum nya sebesar 87890000 dengan rata-rata sebesar 

50989430,18 serta std.deviation sebesar 18931761,923. Artinya 

kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara dapat memperoleh 

dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah dengan rata-rata sebesar 

Rp 50.989.430,18. 

e. Variabel anggaran belanja modal memiliki nilai minimum sebear 0  

dan nilai maximum nya sebesar 308975857 dengan rata-rata sebesar 

146861701,23 serta std.deviation sebesar 68852242,324. Artinya 

kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara dapat memperoleh 

anggaran belanja modal dengan rata-rata sebesar Rp 146.861.701,23. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Syarat dari model statistik parametik adalah harus terbatas dari gejala-

gejala klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 
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autokorelasi. Jika ternyata model regresi terkena penyimpangan klasik, 

maka sebaiknya dilakukan usaha-usaha tertentu untuk menyelesaikannya. 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan one-Sample-

kolmogorov-smirnov (KS) disajikan dalam bentuk table 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 56 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation 
58235855,457344

32 

Most Extreme Differences 

Absolute ,146 

Positive ,146 

Negative -,097 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,092 

eAsymp. Sig. (2-tailed) ,184 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Pada tablel 4.1 dapat dilihat besarnya nilai Kolmogorov-smirnov 

adalah 1,092 dengan signifikansi 0,184 yang lebih besar dari alpha 

(0,05) hasil tersebut menunjakan bahwa residual berdistribusi secara 

normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Pada pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test). Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,765a ,586 ,549 40212477,913 2,169 

a. Predictors: (Constant), dana_alokasi_khusus, pertumbuhan_ekonomi, 

pendapatan_asli_daerah, dana_alokasi_umum 

b. Dependent Variable: anggaran_belanja_modal 

 

Berdasarkan tabel 4.4 nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari 

model regresi adalah 2.169 sedangkan dari table Durbin-watson untuk 

α = 5% dan sampel n = 56, dan K = 4 diperoleh nilai dl sebesar 1.3815 

dan du sebesar 1.7678. karena nilai DW (2,169) berada pada daerah 

antara du sebesar 1.7678 dan (4 – DU) sebesar 2.2322 ini, berarti DW 

berada diantara daerah yang tidak menolak, kama dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji mutikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF 

pada tabel 4.5 model regresi akan bebas dari multikolinearitas apabila 

nilai tolerance >10 atau VIF < 10 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

PE ,915 1,093 

PAD ,907 1,102 

DAU ,608 1,645 

DAK ,682 1,466 

a. Dependent Variable: anggaran_belanja_modal 
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Hasil perhitungan melalui  pengujian regresi berganda, diperoleh 

nilai tolerance untuk semua variabel >10 dan nilai VIF <10, maka 

model regresi tersebut tidak mengalami multikolinearitas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Adapun hasil uji statisk 

Heteroskedastisitas yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan uji 

Gletzer menunjukan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada 

model regresi. Hasil regresi menggunakan model uji gletzer  disajikan 

dalam bentuk tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 3,337 ,002 

PE -,472 ,639 

PAD ,356 ,724 

DAU -,219 ,827 

DAK -,298 ,767 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 

 

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa variabel independen diperoleh nilai 

signifikan > 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi dengan uji 

Gletzer tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 
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C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,765a ,586 ,549 40212477,913 2,169 

a. Predictors: (Constant), dana_alokasi_khusus, pertumbuhan_ekonomi, 

pendapatan_asli_daerah, dana_alokasi_umum 

b. Dependent Variable: anggaran_belanja_modal 

 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, besarnya Adjusted R 

Square adalah 0,549. Hasil perhitungan statistik ini berarti kemampuan 

variabel independen pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dan dana alokasi khusus dalam menenrangkan perubahan 

variabel dependen anggaran belanja modal sebesar 54,9% sedangkan 

sisanya 45,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang 

dianalisis. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji nilai F pada tabel 4.8, menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap 

variabel dependen. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Nilai F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
102852499792909

408,000 
4 

25713124948227

352,000 
15,901 ,000b 

Residual 
727669520965135

68,000 
45 

16170433799225

23,800 

  

Total 
175619451889422

976,000 
49 

   

a. Dependent Variable: anggaran_belanja_modal 

b. Predictors: (Constant), dana_alokasi_khusus, pertumbuhan_ekonomi, 

pendapatan_asli_daerah, dana_alokasi_umum 

 

Berdasarkan pengujian statistik F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung 

adalah 15,901 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari alpha 

0,05. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh secara bersama-sama variabel independen dapat menjelaskan 

anggaran belanja modal (variabel dependen). 

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

berganda (multiple regression) dengan menggunakan tingkat keyakinan 

95% atau α sebesar 0,05. Hasil uji signifikansi (uji individual) dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 28317015,387 19782819,371  1,431 ,159 

PE -40632,226 19353,403 -,211 -2,099 ,041 

PAD ,376 ,175 ,217 2,154 ,037 

DAU ,197 ,064 ,378 3,069 ,004 

DAK 1,202 ,356 ,392 3,373 ,002 

a. Dependent Variable: anggaran_belanja_modal 

 

Pengujian hipotesis dengan bantuan statistic software SPSS Release 

20.0 melalui regresi dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara 

individual terhadap masing-masing variabel independen. Hasil pengujian 

regresi secara individual diperoleh sebagai berikut: 

BMit = -40.632,23 PE + 0,376 PAD + 0,197 DAU + 1,202 DAK + ε... 

a. Uji Hipotesis Satu 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig = 0,041 < level of 

significant = 0,05 dan arah beta negatif , maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan 

ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

b. Uji Hipotesis Dua 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig = 0,037 < level of 

significant = 0,05 dan arah beta positif , maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli 

daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 
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c. Uji Hipotesis Tiga 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig = 0,004 < level of 

significant = 0,05 dan arah beta positif , maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum 

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

d. Uji Hipotesis Empat 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig = 0,002 < level of 

significant = 0,05 dan arah beta positif , maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi khusus 

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian 

 

 Hipotesis Hasil 

H1 Pertumbuhan ekonomi berdampak positif signifikan 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

Ditolak 

H2 Pendapatan asli daerah (PAD) berdampak positif 

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

Diterima 

H3 Dana alokasi umu (DAU) berdampak positif signifikan 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

Diterima 

H4 Dana alokasi khusus (DAK) berdampak positif signifikan 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

Diterima 
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D. Pembahasan 

1. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Anggaran 

Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipoesis yang dilakukan terlihat bahwa 

angka probabilitas pada variabel pertumbuhan ekonomi terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebesar 0,041 < 0,05 dan nilai 

beta sebesar -40.632,23, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Fitriyanti dan Pratolo (2009) bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Begitu juga dengan 

penelitian Nugroho (2010) yang menunjukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal. Kemungkinan hal ini disebabkan karena peningkatan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran 

belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Hasil 

penelitian ini didukung dengan penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang 

melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 

yang menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi dari 

tahun 2008-2010 tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang 

signifikan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak terlalu 



72 
 

dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal, 

sehingga Pemkab Sumenep harus memperhatikan kondisi makro ekonomi 

daerah, mempertimbangkan kondisi sosial politik, dan mengubah 

komposisi pengalokasian anggaran belanja modalnya. 

2. Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Anggaran 

Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipoesis yang dilakukan terlihat bahwa 

angka probabilitas pada variabel pendapatan asli daerah terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebesar 0,037 < 0,05 dan nilai 

beta sebesar 0,376, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini didukung dengan 

beberapa penelitian yang mempunyai hasil yang sama. Penelitian yang 

dilakukan Darwanto (2007) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah 

berdampak positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan 

ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor 

penentu dalam menentukan belanja modal. Sejalan dengan Darwanto dan 

Yustikasari (2007) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif signifikan dengan anggaran belanja modal, 

disebabkan karena dimana pendapatan asli daerah per tahun nya terus 

meningkat sehingga Pemkab dapat meningkatkan investasi dan alokasi 

belanja modal. 
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3. Dampak Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja 

Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipoesis yang dilakukan terlihat bahwa 

angka probabilitas pada variabel dana alokasi umum terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai 

beta sebesar 0,197, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana 

alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal. Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh 

Prakosa (2004) membuktikaan bahwa besarnya belanja daerah 

dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal 

ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat masih sangat tinggi. 

Penelitian yang sama juga menunjukkan dana alokasi umum 

berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, 

Hariyanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak 

menjadi lebih baik dan yang terjadi ada keterkaitan yang kuat antara dana 

transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka alokasi 

belanja modal juga meningkat. 

4. Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Anggaran Belanja 

Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipoesis yang dilakukan terlihat bahwa 

angka probabilitas pada variabel dana alokasi khusus terhadap 
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Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai 

beta sebesar 1,202, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana 

alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal. Didukung dengan adanya penelitian dari Yoga 

Permana (2013), menyebutkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh 

positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini 

menunjukan bahwa transfer pemerintah berpengaruh terhadap besarnya 

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika 

pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena 

sesuai prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi 

penyediaan layanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah 

daerah. Hasil penelitian diperkuat dengan penelitian Sianipar (2011) 

dimana DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal. 


