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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, 

dana alokasi umum terhadap pengalokasian untuk biaya pendidikan 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 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan terhadap belanja pendidikan. Sedangkan, dana alokasi khusus, dan 

dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja pendidikan. Secara 

simultan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja pendidikan. 

 

Kata kunci : dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Sejak reformasi tahun 1998 banyak perubahan terjadi di Indonesia. 

Perubahan itu dirasakan tidak hanya di pusat pemerintah, tetapi juga di pemerintah 

daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya terpusat 

mulai dilakukan desentralisasi. Hal ini ditandai dengan keluarnya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Regulasi tersebut menjadi 

landasan bagi pemberian otonomi daerah  yang semakin besar kepada daerah. 

Implikasi adanya otonomi daerah adalah kewajiban pemerintah lebih transparan dan 

akuntabel dalam anggaran daerah. 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam  

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun 

kabupaten dan kota. Lingkup anggaran menjadi relevan dan  penting di lingkungan 

pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja 

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

  Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif 

dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran 

belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum 

APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif 

untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan 

Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak 

(incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi 

pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. 



Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor 

publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran 

sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat 

untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti air, listrik, 

kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah 

melalui anggaran yang mereka buat (Mardiasmo, 2002). 

Sejalan dengan prinsip seluas-luasnya dilaksanakan pula prinsip otonomi 

yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonom nyata adalah suatu prinsip 

bahwa untuk menanganl urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, 

hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang 

dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 

merupakan bagian utama dari tujuan nasional (UU No. 32 Th. 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah). 

Pendidikan adalah suatu bentuk sumber daya manusia yang bisa lebih 

penting dari investasi modal fisik. Dalam penelitian di sejumlah Negara, pendidikan 

memberikan sumbangan yang amat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak 

pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan misalnya berkembangnya kesempatan 

masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, keahlian 

dan wawasan mereka agar lebih mampu produktif baik secara perorangan maupun 

kelompok. 



Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI 

DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN 

UNTUK BELANJA PENDIDIKAN (Study Empiris Pemda/Pemkot Di Wilayah 

Karesidenan Surakarta)” 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejauh mana esensi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

realisasi anggaran pada Belanja Pendidikan.  

2. Untuk mengetahui sejauh mana esensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

realisasi anggaran pada Belanja Pendidikan.  

3. Untuk mengetahui sejauh mana esensi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

realisasi anggaran pada Belanja Pendidikan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus 

(Setyawan, 2007). 

Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD 

bertujuan memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). 

 



 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang berasal 

dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). 

Belanja Pendidikan 

Belanja Pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari input atau 

sumber-sumber pendidikan tertentu yang digunakan untuk pembelajaran guna 

menghasilkan output dari suatu program pendidikan tingkat tertentu (Nurika, 2008).  

Hipotesis 

H1 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran 

Belanja Pendidikan. 

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran 

Belanja Pendidikan. 

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran 

Belanja Pendidikan 
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C. Metode Penelitian 

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang bersifat 

kuantitatif / angka-angka. 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 APBD yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian 

ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Karesidenan Surakarta tahun 2007-

2010.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakuakan 

dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila 

mana anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

 

Metode Analisis Data 

Metode regresi berganda menghitung satu variabel dependen dengan beberapa 

variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. uji regresi berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan 



dana alokasi khusus terhadap belanja pendidikan. Hubungan antara variabel tersebut 

dapat digambarkan persamaan sebagai berikut: 

 

Y= α + β1DAK + β2PAD + β3DAU + ε 

Dimana : 

Y : Belanja Pendidikan 

α : Konstanta 

β : Koefisien regresi 

DAK : Dana Alokasi Khusus 

PAD : Pendapatan Asli Daerah 

DAU : Dana Alokasi Umum 

ε : error 

 

D. Hasil Penelitian 

Hasil pengelolahan data dengan bantuan computer program spss didapatkan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 320624.605 93689.921  3.422 .002 

DAK -.792 1.589 -.135 -.499 .623 

PAD -2.223 .848 -.418 -2.622 .015 

DAU .449 .230 .531 1.950 .063 

Sumber: output SPSS 

 

Hasil perhitungan statistik diatas menunjukkan bahwa 3 variabel independen 

yang dimasukkan dalam model, hanya 1 variabel independen yang signifikan 

mempengaruhui variabel dependen yaitu belanja pendidikan. Variabel tersebut 



adalah pendapatan asli daerah. Variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan 

sebesar 0.015,  yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05. 

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperoleh hasil variabel dana alokasi 

umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja pendidikan. Artinya 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap belanja pendidikan. 

 

E. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas peniliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja pendidikan pada wilayah karesidenan Surakarta 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh 

siginifikan terhadap  belanja pendidikan pada wilayah karesidenan Surakarta 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja pendidikan pada wilayah karesidenan Surakarta 

 

Keterbatasan Penelitian 

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

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 3 variabel yaitu : DAK, PAD, dan DAU. 

 



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 pendidikan. 
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