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ABSTRACT 

 

    The research aims to know whether Economic Growth, Local Revenue 

(PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) significantly affect 

the allocation of Capital Expenditure in the District and City in the province of North Maluku. The 

research method use is descriptive method using secondary data obtained from the Central 

Statistics Agency of North Maluku. The analysis of the study uses multiple linear regression 

analysis which uses SPSS (Statistics Product and Service Solution) Version 20.0.  The results of 

this study indicate that economic growth is significant negative effect on the allocation of the 

capital expenditure budget, local revenues significant positive effect on the allocation of the 

capital expenditure budget, the general allocation fund significant positive effect on the allocation 

of the capital expenditure budget, and special allocation funds positive effect on the budget 

allocation capital expenditure.  

Keywords: Economic Growth, Local Revenues, General Allocation Fund, Special Allocation 

Fund, and Allocation of Capital Expenditure Budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi 

kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari 

pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk 

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Karena daerah telah diberikan kewenangan 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka tidak menuntut kemungkinan bahwa daerah 

tersebut juga harus mengurus anggaran keuangannya sendiri. 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan dasar dalam pedoman 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran 

daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk 

Provinsi maupun Kota dan Kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahaan 

Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa  pada tahun anggaran yang harus 

dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 proses 

penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: eksekutif (Pemerintahaan Daerah) dan legislatif 

(DPRD), dimana masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif 

berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajibban membuat 

draf/rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam 

proses ratifikasi anggaran. 

Dalam proses perencanaan terhadap program yang akan dilaksanakan, khususnya 

dalam lembaga kemasyarakatan , maka prinsip perencanaan harus mencerminkan terhadap 



 
 

nilai-nilai islami yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal perencanaan 

ini al-Qur'an mengajarkan kepada manusia : 

(77...وافعل الخير لعلكم تفلحون )الحج :   

Artinya : Dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan keberuntungan (Al-

Hajj : 77) 

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-quran, kita hendaknya melakukan 

banyak hal yang dapat menguntungkan umat guna mendapatkan keberuntungan di sisi-Nya. 

Tidak sampai disitu, Allah SWT juga mengajarakan bahwa kita, manusia hendaklah bersikap 

adil terhadap sesama. Hal ini dijelsakan dalam (QS An-Nahl  : 90) 

 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

Ayat-ayat lain yang berkesinambungan dengan perencanaan adalah dalam (Al-Isra’ : 

36) bahwa “apakah manusia mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggung jawaban?, dan 

selanjutnya (Al-Isra’ :36) sebagai berikut: 

 

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 

akan diminta pertanggungan jawabnya. 



 
 

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh ditawar 

dalam proses perencanaan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan 

sempurna. Disamping itu pula, intisari ayat tersebut merupakan suatu “pembeda” antara 

manajemen secara umum dengan manajemen dalam perspektif Islam yang sarat dengan nilai. 

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan 

legislatif tentang kebijakan umum APBD, Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi 

pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat 

rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD, Perioritas & Plafon anggaran yang 

kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum 

ditetapkan sebagai Peratuan Daerah (Haryanto, 2007). 

Dengan adanya UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, dimana otonomi 

daerah ini salah satunya bertujuan untuk memperkecil ketimpangan fiskal yang disebabkan 

oleh pembangunan yang terlalu fokus di daerah pusat, maka pemerintah pusat melakasankan 

salah satu program yaitu desentralisasi fiskal yang fungsinya untuk pemerataan 

pembangunan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Desentralisasi fiskal memberikan 

kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber 

pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Daerah yang mampu menggali potensinya sendiri, secara tidak langsung akan 

merasakan proses yang memuaskan untuk kepentingan dalam pelayanan publik yang 

dipengaruhi dari belanja modal yang baik. Anggaran belanja modal dapat dipengaruhi oleh 



 
 

banyak variabel-variabel lain yang bersifat mendukung atau membantu dalam pembiayaan 

kegiatan atau kepentingan-kepentingan publik yang tidak sanggup di kelola oleh PAD 

sendiri. Oleh karena itu pemerintah pusat membantu atau meringgakan beban tersebut 

dengan menggunakan dana transfer yang diantaranya adalah dana alokasi umum dan dana 

alokasi khusus. 

Ketika suatu daerah mempunyai kendala tentang pelayanan publik maka daerah tentu 

tidak dapat mengoperasikan agenda-agendanya dengan baik pada periode tertentu, oleh 

karena itu peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan 

manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimalisasi 

kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian 2006). 

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja 

modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah 

Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. 

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja 

seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan 

pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua 

pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk 

kepentingan publik sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja 

modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berdampak terhadap pangalokasian 

belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan 

ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya 

produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. 

Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan 

ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat 

dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. 

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah 

proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga 

legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja 

modal jadi berkurang dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. 

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, 

peralatan dan lain-lain yang bersifat membantu kepentingan public sangat penting untuk 



 
 

meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin 

tinggi pula produktivitas perekonomian. pemanfaatan belanja seharusnya dialokasikan untuk 

hal-hal yang produktif, seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan 

pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program–program pelayanan publik. hal ini 

menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 

dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada 

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. 

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang 

produktif. Oleh karena itu penerimaan pemerintah haruslah lebih banyak untuk program-

program layanan publik.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan 

Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari 

(2007). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu peneliti juga menambahkan 

variabel independen lain dalam penelitiannya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), karena 

pada penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) variabel tersebut berdampak 

signifikan terhadap belanja modal. 



 
 

Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu dengan adanya penambahan variabel independen Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Pada penelitian terdahulu menggunakan data dan informasi dari 3 (tiga) periode 

pemerintahan, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan 5 (lima) periode 

pemerintahan dengan harapan dapat memberikan data dan informasi yang lebih relevan. 

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkonfirmasi penelitian Darwanto dan Yustikasari 

(2007) dan mengetahui apakah variabel tambahan Dana Alokasi khusus (DAK) berdampak 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Oleh sebab peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian dengan judul: PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN 

ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS SERTA 

DAMPAKNYA TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL 

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Pada Provinsi Maluku Utara Periode 2009-2014) 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berdampak positif signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara? 

2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berdampak positif signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara? 

 

 

 

 

 



 
 

II. METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki 

subjek atau objek tersebut. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut yang menjadi populasi pada penelitian ini 

adalah dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh 

data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009-2014. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diliki oleh populasi tersebut dan 

sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili 

populasi. Berdasarkan pengertian sampel tersebut maka yang menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara 2009-2014, 

dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara 2009-2014. 

Karena Provinsi Maluku Utara hanya memiliki 10 pupulasi (8 Kabupaten dan 2 Kotamadia) 

maka peneliti mengambil sampel dari jumlah populasi yang ada yang sesuai dengan kriteria 

berikut: 

 



 
 

1. Kabupaten dan Kotamadya Provinsi Maluku Utara. 

2. Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki laporan realisasi anggaran yang lengkap 

minimal 5 tahun (2009-2014). 

3. Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki laporan produk domestic regional bruto 

(PDRB) yang lengkap minimal 5 tahun (2009-2014).  

4. Kabupaten dan Kotamadya mengalami peningkatan dalam PDRB minimal 5 yahun 

(2009-2014). 

5. Kabupaten dan Kotamdya yang laporan keuangannya telah diaudit. 

Berdasarkan kelima kriteia diatas, maka jumlah Kabupaten dan Kota yang akan dijadikan 

sampel penelitian sebanyak 10 (8 Kabupaten dan 2 Kota), dengan rincian sebagai berikut: 

No Nama Keterangan 

1 Halmahera Barat Kabupaten 

2 Halmahera Tengah Kabupaten 

3 Kepulauan Sula Kabupaten 

4 Halmahera Selatan Kabupaten 

5 Halmahera Utara Kabupaten 

6 Halmahera Timur Kabupaten 

7 Pulau morotai Kabupaten 

8 Pulau talibu Kabupaten 

9 Ternate Kota 

10 Tidore Kota 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku utara 
 



 
 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang 

diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual 

(responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan 

pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari 

para pengguna”. 

C. Teknik Pengambilan Sampling 

Teknik dilakukan secara purposive sampling dengan cara penelitian kepustakaan maupun 

searching melalui internet, untuk memperoleh data dan menambah wawasan teoritis yang 

akan digunakan untuk kepentingan peneliti dengan magsud untuk memperoleh data 

pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan pustaka guna mendukung data sekunder yang 

diperoleh serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

a. Variabel dependen 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun 

Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 

yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.  

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal 

merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset 

tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 



 
 

dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka 

panjang secara finansial. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap 

pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara 

teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun 

sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang 

dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang 

dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tenderyang cukup rumit. Belanja 

Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006): 

1) Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan 

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan 

dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan 

untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk 



 
 

perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan 

yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi 

siap pakai. 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ 

pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 

pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas 

sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

5) Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk 

pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan 

fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk 

dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang 

kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, 

buku-buku, dan jurnal ilmiah. Belanja modal meliputi, belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator 

variabel belanja modal diukur dengan: 

 

 

b. Variabel Independen 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah: 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung 

dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + 

Belanja Aset Tetap Lainnya 

 



 
 

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE) 

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus 

dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi 

biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator 

yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sadono Sukirno dalam Permana 2013). 

Pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita 

yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya 

pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, 

meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sadono Sukirno 

dalam Nelly, 2007).        

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus 

 

 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang 

digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah 

dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil 

ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak 

Pertumbuhan Ekonomi = 
(𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1)

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑇−1
 × 100% 

 



 
 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus: 

 

 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan 

utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk 

masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam 

Laporan Realisasi APBD. Dana Alokasi umum dapat diukur dengan menggunakan 

rumus berikut : 

  

 

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

E. Uji Kualitas Instrumen  

       Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah: 

1. Statistik Deskriptif 

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian 

tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi, 

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang 

Sah 

 

DAU = Celah Fiskal + Alokasi dasar 

Dimana 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 

 



 
 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja 

Modal. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan mengunakan analysis regresi linier 

berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik 

meliputi : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian 

adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi 

normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan 

membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selain itu untuk menguji 

normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov (KS). Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 

maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi 

tidak normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniritas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu 

model (Nugroho, 2005:58). Selain itu deteksi terhadap multikoliniearitas juga 



 
 

bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai 

pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang 

dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF 

= 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test), yaitu untuk menguji 

apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Salah 

satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah 

dengan memakai uji statistik Durbin Watson (DW test). Jika nilai Durbin. Watson 

berada diantara -2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

Jika Keputusan Jika Keputusan 

d<dl Terjadi masalah autokorelasi 

yang positif dan perlu 

d<dl Terjadi masalah autokorelasi 

yang positif dan perlu 

Diperbaiki diperbaiki 



 
 

dl<d<du Ada masalah 

autokorelasi positif tetapi lemah, 

dimana 

dl<d<du Ada masalah 

autokorelasi positif tetapi lemah, 

dimana 

perbaikan akan lebih baik perbaikan akan lebih baik 

du<d<4-du Tidak ada masalah 

autokorelasi 

du<d<4-du Tidak ada masalah 

autokorelasi 

Sumber: Imam Ghozali,2006 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode 

pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 

kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang 

lain, atau homokesdastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

di-studentized (Ghozali, 2006). 

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 



 
 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu , maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

3. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda 

bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Y = a + ß1PRDB + ß2PAD+ ß3DAU + ß4DAK + e 

Dimana: 

Y = Belanja Modal (BM) 

a = Konstanta 

ß = Slope atau Koefisien Regresi 

PDRB = Produk Dometik Regional Bruto 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

DAU = Dana Alokasi Umum 

DAK = Dana Alokasi Khusus 

e = Error 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan presentase tingkat 

kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Nilai Adjusted R Square 

menunjukkan sberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabilitas variabel 

terikat (dependen). Koefisien regresi berkisar antara 0 sampai 1. Jika semakin 

mendekati 0 maka semakin kecil menjelaskan. Sebaliknya, jika semakin mendekati 



 
 

1 maka semakin besar menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2011). 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji f) 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variable independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji f dapat dilakukan dengan 

melihat tingkat signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan 

level of significant 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis 

ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel 

bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai 

signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). 

Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variable independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian parsial digunakan uji 

t. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada 

derajat kepercayaan 5%. Pengujian ini menggunakan kriteria Ho: β=0 artinya tidak 

ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ho: 

β≠0 artinya ada pengaruh signifikan antara variable independen terhadap variabel 

dependen. Jika t hitung lebih kecil t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dan 

sebaliknya, jika t hitung lebih besar t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima 

(Ghozali, 2005). 



 
 

3. Apakah dana alokasi umu (DAU) berdampak positif signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara? 

4. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berdampak positif signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang Dampak 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengalokasian belanja 

modal. 

2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja 

modal. 

3. Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja 

modal. 

4. Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal. 

5. Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen yaitu pertumbuhan 

ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

B.  Saran 

       Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan tersebut maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

belanja modal. 

2. Penelitian berikutnya disarankan agar lebih memperbanyak kabupaten dan kota yang 

akan diuji seperti kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan, Sumatra, atau Sulawesi, 

bahkan seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 

3. Penelitian berikutnya sebaiknya periode waktu  penelitian hendaknya lebih diperpanjang 

perbedaan waktunya (lag) untuk mengetahui kecenderungan dalam jangka panjang. 


