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ABSTRAKSI 

 

Penelititan ini bertujuan untuk menguji  Pengaruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dan 

Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pemerintah daerah 

kabupaten / kota di Jawa Tengah. 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan desain penelitian asosiatif 

kasual yaitu desain yang berguna untuknmenganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi 

variabel lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten atau kota di provinsi 

Jawa Tengah tahun 2010.  Sampel  yang diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini 

adalah pemerintah daerah di Jawa Tengah baik kabupaten dan kota, data diperoleh dari Laporan 

Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah periode penelitian pada tahun 2010, jumlah data yang 

diperoleh sebanyak 35 kabupaten dan kota.. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

berganda, koefisien determinasi, uji F, uji t dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa : (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

Belanja Modal. Terbukti bahwa hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 4,878 diterima taraf 

signifikansi 0,000 (p<0,05) dan H1 diterima. (2) Anggaran Dana Alokasi Umum tidak 

berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Terbukti bahwa hasil uji t 

memperoleh nilai thitung sebesar 1,094 tingkat signifikansinya 0,282 > 0,05. Pada penelitian ini 

nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa hanya 45,8% variasi 

model dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu Anggaran Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya sebesar 54,2% dijelaskan oleh sebab-

sebab lain diluar model. 

 

Kata kunci : Anggaran Pendapatan asli daerah, anggaran dana alokasi umum, dan 

anggaran belanja modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran 

kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan 

perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Suatu anggaran harus 

terorganisasi secara rapi, jelas, terinci dan komprehensif. Proses penganggaran harus 

dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah 

dipahami dan relevan dalam proses operasional dan pengendaliaan organisasi. Untuk 

menyusun suatu anggaran, organisasi harus mengembangkan lebih dahulu perencanaan 

strategis. Melalui perencanaan strategi tersebut, anggaran mendapatkan kerangka acuan 

strategis. 

Penelitan ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal. Penelitian 

ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan YuliaYustikasari 

(2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang 

diambil, penelitian sebelumnya menjadikan daerah se Jawa - Bali baik kabupaten dan kota 

dari tahun 2004-2005 sebagai sampelnya, sementara untuk penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah dan periode yang digunakan 

tahun 2010. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil penelitian dengan judul“ 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM 

TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL”. 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoristis 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didefinisikan sebagai rencana operasional 

keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-

tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun 

anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber 

penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. 

2. Anggaran Daerah Sektor Publik 

 

Anggaran daerah  merupakan salah  satu  alat yang memegang peranan penting dalam  

rangka meningkatkan pelayan sektor publik dan didalamnya tercermin kebutuhan 

masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN 

merupakan rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002). 

3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah  

Anggaran Pendapatan Asli Daerah adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan 

secara formal dalam ukuran kuantitatif yang berupa pendapatan yangng berasal dari 

daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak 

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

pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.  

 



4. Anggaran Dana Alokasi Umum  

Anggaran Dana Alokasi Umum adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 

formal dalam ukuran kuantitatif yang berupa dana dari pemerintah. Dana Alokasi Umum 

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk 

membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Tujuan 

dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan 

potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana alokasi umum memegang 

peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lain, untuk itu dana alokasi   

umum diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat.  

5. Anggaran Belanja Modal  

Anggaran Belanja Modal adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 

dalam ukuran kuantitatif yang berupa pengeluaran pemerintah daerah. Secara logika 

belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan 

atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan 

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto 

dan Yulia Yustikasari  (2007) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” 

mengemukakan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 



ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel belanja modal. Lilik Khoirul Mala (2008) melakukan penelitian Pada 

Pemerintahan kabupaten/kota Jawa Tengah menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi (Pdrb), 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara bersama sama berpengaruh 

signifikan kepada Belanja modal. Penelitian yang sebelumnya menjadikan daerah se 

Jawa- Bali baik kabupaten dan kota dari tahun 2004-2005, sementara untuk penelitian ini 

memilih wilayah provinsi Jawa Tengah baik kabupaten dan kota tahun 2010. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk kerangka yang dapat menggambarkan 

dalam suatu bentuk penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan 

permasalahan dalam penelitian ini agar lebih jelas seperti yang akan diteliti, maka dapat 

digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut : 

       Variabel Independen (X)    Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

  

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah 

daerah dan otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). 

 

Anggaran Pendapatan 

Asli Daerah 

Anggaran Dana Alokasi 

Umum 

Anggaran Belanja 

Modal 



H1 : Anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran Belanja Modal. 

H2 : Anggaran Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

Belanja Modal. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kasual. “Desain kasual berguna untuk 

mengukur hubungan – hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis 

bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain” Umar (2003:30). Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah 

dan Anggaran Dana Alokasi Umum yang merupakan variabel bebas (independen) terhadap 

anggaran Belanja Modal yang merupakan variabel terikat (dependen). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari 

Dirjen Dana Perimbangan tahun 2010. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2004 : 72) : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah tahun 

2010. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimilliki oleh populasi 

tersebut.(Sugiyono,2004 : 73). Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 



sampling, yaitu sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki kriteria-kriteria 

tertentu. Pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

a. Pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang telah menyerahkan laporan 

realisasi APBDnya ke Badan Pusat Statistik. 

b. Pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang menyerahkan laporan 

APBDnya dan lengkap dalam melaporkan jumlah anggarannya tahun 2010. 

Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah berupa data 

sekunder yang bersifat kuantitatif. Data diperoleh dari laporan Realisasi APBD 

pemerintah daerah kabupaten atau kota yang diperoleh dari internet. Data yang 

dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian 

yaitu, anggaran pendapatan asli daerah, anggaran dana alokasi umum dan anggaran 

belanja modal.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi yaitu 

peneliti melakukan pengumpulan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara melalui situs internet departemen keuangan dengan 

alamat www.djpk.depkeu.go.id 

C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel independent menurut Sugiyono (2006 : 3) adalah “variabel yang menjadi 

sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat)”. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan Asli 

Daerah dan Anggaran Dana Alokasi Umum. 

 

http://www.djpk.depkeu.go.id/


2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja Modal. 

Anggaran Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan 

konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Anggaran 

Belanja Modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai 

pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki 

konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. 

(Halim, 2004 : 73). 

D. Metode dan Teknik Analisis Data 

1. Pengujian asumsi klasik 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian 

ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah 

data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, 

autokorelasi, dari heterokedasitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier 

berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

       Menurut Ghozali (2005 : 110), “uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil”.  



Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau 

merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogrov Smirnov dapat dilihat dari : 

1) nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak 

normal, 

2) nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Gujarati (1995) dalam Hadi (2006 : 168), “uji multikolinearitas 

berhubungan dengan adanya korelasi antar variabel independen. Sebuah persamaan 

terjangkit penyakit ini bila dua atau lebih variabel independen memilih tingkat 

korelasi yang tinggi. Sebuah persamaan regresi dikatakan baik bila persamaan 

tersebut memiliki variabel independen yang seiring tidak berkorelasi”. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas di dalam model regresi menurut Hadi 

(2006 : 168) dapat dilihat dari VIF (Variabel Inflation Factor) juga bisa digunakan 

sebagai indicator. Bila VIF > 10 maka variabel tersebut memiliki koloniaritas yang 

tinggi. 

c. Uji Heterokedasitasitas 

Uji Heteroskedastidasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. 

2.    Analisis Model Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk pengaruh antara variabel bebas ( 

independen variabel) yaitu anggaran pendapatan asli daerah dan anggaran dana alokasi 



umum, anggaran terhadap variabel terikat (dependen variabel) yaitu belanja modal. 

Model regresi yang menggambarkan hubungan antara anggaran dana anggaran 

pendapatan asli daerah dan anggaran dana alokasi umum sebagai variabel independen 

terhadap variabel dependen yakni belanja modal, sehingga dapat digunakan untuk 

menafsirkan nilai Y apabila variabel X diketahui. 

ABM = α + β1 APAD + β2 ADAU + e 

Dimana:  

ABM  = Anggaran Belanja Modal 

α   = Konstanta 

β   = Koefisien regresi 

APAD  = Anggaran  Pendapatan Asli Daerah 

ADAU  = Anggaran Dana Alokasi Umum 

E   = Tingkat kesalahan penggangu 

3.  Pengujian  Hipotesis   

Hipotesis adalah merupakan dugaan atau jawaban sementara  terhadap masalah yang 

akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui 

setelah penelitian. 

a. Uji t (t-test) 

Pengujian (t-test) digunakan untuk menentukan perbedaan signifikansi secara statistik 

antara nilai rata-rata suatu distribusi sampel dengan parameter populasinya yang bertipe 

parametrik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b. Uji F ( F Statistik ) 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2005 : 84). 

 



c. Koefisien Determinasi( R
2
) 

Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur proporsi atau 

presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya 

variabel dependen.Koefisien Determinasi (R
2
) antara 0 sampai dengan 1 ( 0 ≤  R

2  
≤ 1 ). 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Anggaran Pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal 

 Dari hasil analisis data di atas, variabel anggaran pendapatan asli daerah memiliki 

tingkat signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja 

modal. Artinya Anggaran Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap anggaran belanja modal dan hubunganya positif. 

2. Anggaran Dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal 

Dari hasil analisis data di atas, variabel dana alokasi umum memiliki tingkat signifikansi 

> 0,05 yaitu sebesar 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa variabel anggaran dana alokasi 

umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Hipotesis nol diterima, artinya bahwa anggaran dana alokasi umum 

tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa : 



1. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel anggaran pendapatan asli 

daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel anggaran dana alokasi 

umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis nol diterima, artinya 

bahwa anggaran dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. 

3.  Angka R square atau koefisien determinasi adalah 0,458. Nilai koefisien determinasi 

bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa hanya 45,8% variasi model dapat dijelaskan 

oleh ke dua variabel independen yaitu Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran 

Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya sebesar 54,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain 

diluar model. 

B. Saran 

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengambil sampel tidak hanya terbatas pada satu 

Provinsi tetapi  diharapkan dari beberapa provinsi, hal tersebut dimaksudkan agar dapat 

membandingkan Pengaruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

2. Peneliti menyarankan agar penelitian yang akan datang mengambil jangka waktu yang 

lebih lama untuk diteliti. 

3. Saran yang diberikan terkait dengan hasil analisis pada masalah pengoptimalan 

penerimaan pendapatan asli daerah masing-masing pada pemerintahan kabupaten atau 

kota di Jawa Tengah. Semakin besarnya kontribusi penerimaan anggaran pendapatan asli 

daerah akan mengurangi ketergantungan tiap daerah terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal. 



4. Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan data yang 

lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih 

mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. 

5. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap 

dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau 

jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti 

kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi. 
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