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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintah kota dan 

pemerintah kabupaten di wilayah karesidenan Surakarta. 

 Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 

sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data time series yaitu 

sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara berulang-

ulang dalam jangka waktu tertentu. Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi 

APBN  yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui 

internet. Dari laporan ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) 2007-2010 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Secara simultan keempat variabel PAD, DAU, DAK, dan PDRB berpengaruh singnifikan 

terhadap belanja modal. 

 

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus, belaja modal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran dearah disebut sebagai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik propinsi maupun kabupaten dan kota. 

Otomomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 yang 

telah direvisi UU No.32 Tahun 2004, dan mengalami revisi kembali menjadi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 

Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada 

Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur 

tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan dua pihak : eksekutif dan legislatif yang masing-

masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan 

membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD sebagai 

prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan 

anggaran belanja modal. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan 

umum APBD dan prioritas yang kemudian akan diserahkan kepada legislatif sebelum 

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).  

Anggaran sektor publik Pemerintah Dearah dalam APBD sebenarnya merupakan ouput 

pengalokasian sumber daya. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang 

dilakukan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan 

publik hal ini ditujukkan dengan adanya peningkatan investasi modal dalam bentuk aset, 

yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat 

investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset 

tetap yang dimiliki sebagi akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam 

memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.  

Infrastruktur dan sarana prasana yang ada didaerah akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi daerah. Jika sarana dan prasana suatu daerah yang memadai maka masyarakat dapat 

melakukan aktivitasnya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat 

produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai 

akan menarik investor untuk menanamkan modal atau membuka usaha didaerah tersebut. 

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki 

sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka 

pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Salah satu sumber pendapatan daerah 



 
 

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

pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatan investasi belanja 

modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayan publik semakin membaik. 

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang yang tidak sama dalam mendanai 

kegiatan-kegiatannya, hal ini membuat ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah 

yang lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengatasinya dengan mengalokasikan dana yang 

bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut. Dana perimbangan dari 

pemerintah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasianya menekankan 

aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Dan juga Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam 

bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

untuk ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK 

ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan 

sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya 

pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung 

akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan 

publik.  

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitan yang dilakukan oleh 

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), 

variabel yang digunakan ialah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU). 

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

penambahan variabel independen lain dalam penelitiannya yaitu Dana Alokasi Khusus 

(DAK), waktu dan objek yang diambil, penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Darwanto dan 

Yulia Yustikasari (2007).  Menjadikan daerah se Jawa - Bali baik kabupaten dan kota dari 

tahun 2004-2005 sebagai objeknya, sementara untuk penelitain ini memilih tempat penelitian 

wilayah Karesidenan Surakarta yaitu Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, 

Wonogiri, dan Surakarta dari tahun 2007-2010 sebagai objek penelitian.. Berdasarkan uraian 



 
 

diatas maka peneliti mengambil judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, 

PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI 

KHUSUS TERHADAP  BELANJA MODAL”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli 

dareah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal, yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada 

wilayah karesidenan Surakarta  

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli darah (PAD) terhadap belanja modal 

pada wilayah karesidenan Surakarta 

3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal 

pada wilayah karesidenan Surakarta 

4. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal 

pada wilayah karesidenan Surakarta 

C. Tinjauan Teoritis 

Dalam landasan teori, akan dibahas lebih jauh tentang pengertian pertumbuhan ekonomi 

(PDRB), pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus 

(DAK), dan belanja modal. Serta menjabarkan hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, dan penjelasan beberapa penelitian terdahulu. 

D. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka 

panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu : (1) proses, 

(2) output per kapita, dan (3) jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, 

bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. (Putra. 2009). Sedangkan menurut Simon 

Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu 

untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, 

pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta 

penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”. 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 : 1996). 

E. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari 

ekonomi asli daerah, atau bias juga dikatakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber 

pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali didaerah tersebut untuk digunakan 

sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha 

daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pusat. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

ialah sebagai berikut : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi Daerah  

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

F. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralis. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti 

penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah 

untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

G. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus 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. Dalam website 

www.depkeu.djpk.go.id kebijakan DAK bertujuan : 



 
 

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan 

di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatanpenyediaan sarana 

dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan 

daerah. 

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir 

dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ 

terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah 

ketahanan pangan dan daerah pariwisata. 

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan 

diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang 

pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. 

4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana 

dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. 

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan 

lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di 

bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan 

cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu 

kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur. 

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran 

pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang 

prasarana pemerintahan. 

7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK 

dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan 

kegiatan yang didanai dari APBD. 



 
 

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 

digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah 

ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan 

Umum, Departemen Pendidikan  Nasional dan Departemen Kesehatan. 

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 

peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, 

termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya  pengalokasian DAK diharapkan 

dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan 

menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. 

H. Pengertian Belanja Modal 

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja 

modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau 

menambah aset tetap dam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang 

ditetapkan pemerintah. Sedangkan, Menurut (Halim 2001 dalam penelitian Fhino Andrea dan 

Priyo Hari), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran 

dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat 

rutin seperti biaya pemeliharaan 

 

I. Jenis Penelitian 

Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder 

yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data time series yaitu 

sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara berulang-

ulang dalam jangka waktu tertentu. Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi 

APBN yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui 

internet. Dari laporan ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) 2007-2010 

 



 
 

J. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang 

berupa 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), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Umum (DAK). Data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2007-2010. 

K. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana. 

Penggunaan analisis sederhana harus berbeda dari pengujian asumsi klasik. Pengujian 

asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, multikolineritas, 

heterokedastisitas dan  autokorelasi. 

2. 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. Berdasarkan perumusan masalah, hipotesis dalam 

penelitian ini ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus, dana alokasi 

umum dan pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap realisasi 

belanja modal di pemerintah daerah karesidenan Surakarta. 

3. Model dan Teknik Analisis Data 

a. Model Regresi Berganda 

Model regresi berganda yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan 

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

sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. 

Persamaan regresinya adalah:  

 



 
 

 BM = α + ß1PDRB + ß2PAD+ ß3DAU + ß3DAK +e 

Dimana :  

BM  = Belanja Modal 

α  = konstanta 

β  = koefisien regresi 

PDRB   = Produk Domestik Regional Bruto 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

DAU  = Dana Alokasi Umum 

DAK  = Dana Alokasi Khusus 

e  = error  

 

b. Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing 

variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dan PDRB terhadap 

variabel dependen yaitu BM, sehingga dapat   diketahui apakah dugaan yang 

sudah ada dapat diterima atau ditolak. 

c. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen 

yaitu PAD, DAU, DAK, dan PDRB terhadap variabel dependen yaitu BM, 

sehingga dapat diketahui apakah dugaan yang ada dapat diterima atau ditolak.  

Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel  

d. Koefien Determinasi (R²) 

Pengujian koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur proporsi atau 

presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik 

turunnya variabel dependen. Koefisien determinasi (R²) antara 0 sampai dengan 1 

( 0 ≤ R² ≤ 1). Hal ini berarti jika R² = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R² semakin besar 

mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, dan bila R² semakin kecil mendekati nol, maka dapat 

dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 



 
 

L. Pembahasan Hipotesis 

Hipotesis yang diterima dalam penelitian ini hanya H2, H3, dan H4 yang berarti bahwa 

variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang 

berpengaruh positif terhadap belanja modal. H1 ditolak karena variabel pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. 

Variabel pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan oleh PDRB tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal pada Pemkot dan Pemkab di wilayah Karesidenan 

Surakarta. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007), 

dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak diikuti 

oleh belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan data belanja 

modal mengalami penurunan, tetapi sebaliknya pertumbuhan ekonomi justru mengalami 

peningkatan. 

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. (ditolak) 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Hasill 

ini konsisten dengan hasil penelitian yang dicapai oleh Darwanto (2007). Kemandirian dalam 

APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan 

yang berasal dari potensi daerah, maka daerah akan semakin memiliki kewenangan untuk 

mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

di daerah tersebut. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai 

daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan 

Pendapatan Daerah. Semakin besar upaya maksimalkan Pendapatan Asli Daearah yang 

dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut 

dalam melaksanakan kebijakannya. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari 

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

dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan 

menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya 

sendiri yaitu PAD. 

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

(diterima) 



 
 

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pada Pemkot dan Pemkab di wilayah 

Karesidenan Surakarta adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan 

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer 

yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah 

secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. 

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. (diterima) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal hal ini 

disebabkan karena DAK hanya digunakan untuk kepentingan khusus saja, pendapat diatas 

sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Hasil Penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Anggiat Situngkir (2009) meniliti tentang hubungan antara dana 

alokasi khusus dengan anggaran belanja modal, hasilnya menunjukkan bahwa variabel dana 

alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap  belanja modal.   

H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. (diterima) 

M. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas peniliti dapat menyimpulkan sebegai berikut: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal pada wilayah karesidenan Surakarta 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh 

siginifikan terhadap  belanja modal pada wilayah karesidenan Surakarta 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal pada wilayah karesidenan Surakarta 

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal pada wilayah karesidenan Surakarta 

  

N. KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kota/kabupaten, yaitu 7 kota/kabupaten 

di wilayah Karesidenan Surakarta. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya 



 
 

berlaku untuk kota/kabupaten yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum 

dapat di generalisasikan untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya memberikan 4 variabel yaitu : PAD, DAU, DAK, dan PDRB.  

O. SARAN 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas atau menambah sampel penelitian 

seperti sampel dari luar Karesidenan Surakarta dengan menambah periode 

pengamatan. 

2. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi belanja modal 
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