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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, 
pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal.  

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
sampel jenuh yaitu seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Sampel yang 
diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 105 Laporan Realisasi 
APBD serta PDRB per Kapita di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.Variabel yang 
diuji dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji 
asumsi klasik. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkanbahwa Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.Sedangkan PAD dan DAU 
berpengaruhtidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. 
 
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum,          

Belanja Modal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. PENDAHULUAN 

 Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring 

dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Penelitian Adi (2006) kebijakan terkait 

yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahdan UU No 

25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerahefektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya 

diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 

2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk 

menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka 

mewujudkan kemandirian daerah. 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan publik.Hansen dan Mowen (2009: 1) anggaran merupakan 

rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan 

tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. 

 Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya 

pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Untuk mengatasi 

persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup 

besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini 

yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Tingkat 

pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting Pemda maupun pemerintah 

pusat. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak 

diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

ekonomi terhadap pengalokasian anggaran  belanja modal, untuk mengetahui 

pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja modal, dan untuk 

mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah 

Menurut departemen keuangan definisi 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 tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan 

sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. 

Hasil penelitian yang dilakukan Putro (2010) menyatakan bahwaaset tetap 

yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama 

dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemda. Untuk menambah aset tetap, 

Pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.  

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Penelitian Arsyad (1999) dalam Hamzah dkk. (2007) mengemukakan bahwa 

secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product(GDP) atau 

Gross National Product(GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar 

atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur 

ekonomi terjadi atau tidak. 

Menurut penelitian Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) 

menyatakan bahwapertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. 

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang 

berkelanjutanProduk Domestik Regional Daerah/PDRB. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan 

barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga 

memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi 

penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Secara spesifik 

menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu 

akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang 

pertumbuhan ekonomi.   

 

 



3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Di dalam penjelasan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

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

yang bertujan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas 

desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Pemilihan PAD 

sebagai variabel penelitian karena hasil pendapatan yang diperoleh Pemda dalam 

bentuk PAD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. 

4. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Pemerintah pusat dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemda, mengalokasikan 

sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari 

DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas 

nasional. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan 

pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari Pemda dalam memanfaatkan 

PAD. 

DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditujukan untuk 

mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemda. Menurut Mardiasmo (2002: 142) 

mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam 

bentuk DAUkepada pemerintah daerah. 

 



C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal 

dengan studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2008-2010.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan 

menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang ada.Pemilihan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai obyek penelitian karena 

hakekatnya sistem yang berlaku secara nasional, maka sudah cukup mewakili. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2010.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan 

sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Total sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah x 3 tahun = 105 tahun anggaran. 

Data yang dianalisis bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang 

diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah 

(www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet.Dari laporan realisasi ini diperoleh data 

mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, PAD dan DAU.Data PDRBPer 

Kapita diperoleh dari situs resmi BPS Jawa Tengah (jateng.bps.go.id). 

D. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder.Populasi penelitian ini adalah 

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah, yang telahmempublikasikan 

laporan keuangan daerah serta laporan PDRB per kapita tahun 2008-2010 secara 

berturut-turut. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh, 

dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan kriteria 

pengambilan sampel yang telah ditentukansebelumnya, maka diperoleh sampel 

penelitian sebanyak 35 Kabupaten/Kota yangberada di Jawa Tengah dari tahun 2008-

2010dengan 105 total laporankeuangan dan laporan PDRB per kapita yang telah 

dipublikasikan. 

 

 



1. Statistik Diskriptif Data Penelitian 

Hasil analisis dapat dilihat pada Lampiran 5 dan terlihat pada tabel IV.1. 

Tabel IV.1. 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN 

Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Daviasi 

PDRB 105 1541.00 43398.00 8863.5810 8353.49890 

PAD 105 21757.00 293827.00 66269.2381 39144.18743 

DAU 105 225385.00 793267.00 516604.3810 135088.10314 

Belanja 

Modal 

105 27888.00 274530.00 117083.5619 47739.42651 

Sumber: Lampiran 5 diolah penulis, 2012. 

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui statistik deskriptif dari masing-masing 

variabel menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2008-2010 mencapai rata-rata Rp 88.635.810.000 dan 

standar deviasi sebesar Rp 83.534.989.000 dengan PDRB minimal Rp 1.541.000.000 

(Kota Sala Tiga tahun 2008) dan PDRB tertinggi Rp 43.398.000.000 (Kota 

Semarang tahun 2010). 

PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2010 

mencapai rata-rata Rp 66.269.238.100 dan standar deviasi sebesar Rp 

39.144.187.430 dengan PAD minimal Rp 21.757.000.000 (Kota Pekalongan tahun 

2008) dan PAD tertinggi Rp 293.827.000.000 (Kota Semarang tahun 2010).  

DAU Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2010 

mencapai rata-rata Rp 516.604.381.000 dan standar deviasi sebesar Rp 

135.088.103.140 dengan DAU minimal Rp 225.385.000.000 (Kota Sala Tiga tahun 

2008) dan DAU tertinggi Rp 793.267.000.000 (Kab. Cilacap tahun 2010). 

Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 

2008-2010 mencapai rata-rata 117083.5619 dan standar deviasi sebesar 47739.42651 

dengan alokasi belanja modal minimal 27888.00 (Kab. Batang tahun 2010) dan 

alokasi belanja modal tertinggi 274530.00 (Kota Semarang tahun 2009). 



2. Regresi Linier Berganda.Adapun hasil dari analisis linier berganda dapat dilihat 

pada lampiran 6 dan terlihat pada tabel IV.2. 

Tabel IV.2 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
 

 Koefisien thitung Signifikansi 
Konstanta 73926,796   

PDRB 1,777 2,130 0,036 

PAD 0,077 0,464 0,644 

DAU 0,043 1,192 0,236 

Adjusted R2 0,163   

F Statistik 7,751  0,000 

Sumber: Lampiran 6 diolah penulis, 2012. 

Dari hasil analisis regresi tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut:  

BM=73926,796 + 1,777 (PDRB) + 0,077 (PAD) + 0,043 (DAU) 

Berdasarkan tabel IV.6 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar +73926,796menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan 

PAD, DAU dan PDRB, maka skor alokasi belanja modal hanya sebesar Rp 

73.926.796.000. 

b. Nilai koefisien PDRB sebesar +1,777 menyatakan bahwa jika terjadipeningkatan 

PDRB sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap kenaikan alokasi 

belanja modal sebesar Rp 1,777 milyar. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 

PDRB sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap penurunan alokasi 

belanja modal sebesar Rp 1,777 milyar. 

c. Nilai koefisien PAD sebesar  +0,077  menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan 

PAD sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap kenaikan alokasi 

belanja modal sebesar Rp 0,077 milyar. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 

PAD sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap penurunan alokasi 

belanja modal sebesar Rp 0,077 milyar. 

d. Nilai koefisien DAUsebesar +0,043menyatakanbahwa jika terjadi peningkatan 

DAU sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap kenaikan alokasi 

belanja modal sebesar Rp 0,043 milyar. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 



DAU sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap penurunan alokasi 

belanja modal sebesar Rp 0,043 milyar. 

3. Uji Asumsi Klasik.Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik atas persamaan regresi berganda 

yang digunakan. Data harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung 

multikoloniaritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas dari Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada 

Lampiran 7 dan terlihat pada tabel IV.3. 

Tabel IV.3. 

HASIL UJI NORMALITAS DATA 

Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov 
P-value Sig Status 

Unstandardized 

residual 
0,471 0,980 p>0,05 Normal 

Sumber: Lampiran 7 diolah penulis, 2012. 

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa P-value 

dari unstandardized residual ternyata lebih besar dari  (p>0,05), 

sehinggakeseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau 

memiliki sebaran data yang normal.  

b. Uji Multikolinieritas 

Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya 

Variance-Inflation Factor (VIF) pada lampiran 8 dan dapat dilihat pada Tabel 

IV.4. 

Tabel IV.4 

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

PDRB 0,378 2,648 Bebas multikolinieritas 



PAD 0,434 2,306 Bebas multikolinieritas 

DAU 0,767 1,305 Bebas multikolinieritas 

Sumber: Lampiran 8 diolah penulis, 2012. 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki 

nilaitolerance lebih dari 0,1 (tolerance>0,1) dan semua variabel bebas memiliki 

nilai VIF kurang dari 10,sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala 

multikolinieritas didalam model regresi dalam penelitian ini. 

c. Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi terjadinya autokerelasi adalah dengan menggunakan metode 

Durbin Watson yaitu dengan kriteria -2 < DW < 2 sebagaimana dapat dilihat 

pada Lampiran 10 dan terlihat pada table IV.5. 

Tabel IV.5 

HASIL UJI AUTOKORELASI  

D-W Kriteria Keterangan 

1,242 -2 < 1,242 < 2 Bebas autokorelasi 

Sumber: Lampiran 9 diolah penulis, 2012. 

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa nilai D-Wberada di daerah bebas autokorelasi, 

yaitu -2< D-W <2 yaitu -2 < 1,242 < 2, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak 

ada gangguan autokorelasi dalam model regresi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Lampiran 10 dan terlihat 

pada tabel IV.6. 

Tabel IV.6 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Variabel Sig. Keterangan 

PDRB 0,880 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

PAD 0,734 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

DAU 0,135 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Lampiran 10 diolah penulis, 2012. 



Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena nilai signifikan yang diperoleh lebih dari 0,05(p>0,05) 

atau tidak signifikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

4. Pengujian Hipotesis.Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari 

nilaikoefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. 

a. Uji F 

Hasil pengujian diperoleh dari test signifikansi dengan program SPSS for 

Windows Release 15.0.Adapun hasil uji F dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 

hasil pengujian nilai F dapat dilihat pada tabel IV.7. 

Tabel IV.7 

RANGKUMAN HASIL UJI F 

Variabel Fhitung Ftabel  P-value Keterangan 

PDRB, PAD dan DAU terhadap 

alokasi Belanja Modal 
7,751 2,68 0,000 Model fix 

Sumber: Lampiran 6 diolah penulis, 2012.  

Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 7,751, dengan P-value sebesar 

0,000. Oleh karena nilai P-value lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), maka ada 

pengaruh yang signifikan dari PDRB, PAD dan DAU secara bersama-sama 

terhadap pengalokasian belanja modal. Angka Ftabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 2,68. Dikarenakan Fhitung> Ftabel (7,751>2,68), artinya model 

regresi tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap 

alokasi belanja modal dinyatakancocok untuk penelitian ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap pengalokasian belanja modal. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai koefisien determinasi 

R2 sebesar 0,163 (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6), hal 

ini menunjukkan bahwa sekitar 16,3% variasi dari alokasi belanja modal dapat 



dijelaskan oleh variabel PDRB, PAD dan DAU sedangkan sekitar 83,7% lainnya 

dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

c. Uji t 

Hasil pengujian diperoleh dari test signifikansi dengan program SPSS for 

Windows Release 15.0yang dapat dilihat pada Lampiran 6 dan dapat dilihat pada 

tabel IV.8. 

Tabel IV.8 

RANGKUMAN HASIL UJI t 

Variabel thitung ttabel  p-value Keterangan 

PDRB 2,130 1,980 0,036 Signifikan 

PAD 0,464 1,980 0,644 Tidak Signifikan 

DAU 1,192 1,980 0,236 Tidak Signifikan 

Sumber: Lampiran 6 diolah penulis, 2012. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa: 

1) Hasil thitung untuk variabel PDRB sebesar 2,130 lebih besar dari ttabel 1,980 

dan nilai signifikan sebesar 0,036 lebih kecil dari alpha 5%, sehingga H1 

diterima. Hal ini berarti berarti Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal. 

2) Hasil thitung untuk variabel PAD sebesar 0,464 lebih kecil dari ttabel 1,980 dan 

nilai signifikan sebesar 0,644 lebih besar dari alpha 5%, sehingga H2 ditolak. 

Hal ini berarti berarti PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja 

Modal. 

3) Hasil thitung untuk variabel DAU sebesar 1,192 lebih kecil dari ttabel 1,980 dan 

nilai signifikan sebesar 0,236 lebih besar dari alpha 5%, sehingga H3 ditolak. 

Hal ini berarti berarti DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja 

Modal. 

 

 



E. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010. 

Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,130 diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05) sehingga H1 diterima. Ini berarti bahwa 

pengeluaran belanja modal pemerintah daerah akan disesuaikan dengan 

perubahan dalam pendapatan per kapita daerah. 

2. PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar0,464 ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05) sehingga H2 ditolak. Ini berarti bahwa peningkatan 

PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja 

Modal, tergantung dengan situasi dan kondisi tiap-tiap daerah dan kebijakan 

Pemerintah Pusat.  

3. DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal  Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010. Terbukti dari 

hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 1,192 ditolak pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05) sehingga H2 ditolak. Ini berarti bahwa setiap peningkatan anggaran 

Belanja Modal belum tentu dipengaruhi oleh DAU. 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan simpulan yang telah 

diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih 

diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa 

Tengah, sehingga akan memberikan hasil yang lebih mendekati kenyataan yang 

sebenarnya. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya periode penelitian lebih diperpanjang lagi, 

yaitu tidak hanya tiga tahun, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada 

dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi alokasi belanja 

modal. 
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