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ABSTRACT 

 

 This study aimed to examine the effect of economic growth, revenue (PAD), General 

Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) towards capital expenditure 

budget allocation in the counties and cities in the region of Central Java province in the 

period 2014 

 In this study, the sampling method used was saturated sampling technique in which 

the entire population will be used as a sample. The data used in this research is secondary 

data obtained from the Director General of Fiscal Balance website via the Internet and Local 

Government Central Statistics Agency (BPS). Data obtained from the Director General of 

Fiscal sites Local Government Finance in the form of budget realization reports concerning 

revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and 

Capital Expenditure in 2014. Meanwhile, the Central Statistics Agency (BPS) Data obtained 

Gross Regional Domestic Product according to constant prices of 2014. the methods used to 

analyze the data is multiple linear regression analysis method. 

 The results of this study indicate that the economic growth had no effect on capital 

spending. This is demonstrated by the significant value (sig t) variable economic growth by 

demonstrated by the significant value (sig t) variab

DAK has no effect on capital spending. This is demonstrated by the significant value (sig t) 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan baik berupa 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 provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan 

anggaran pasca Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan direvisi dengan UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, melibatkan dua pihak; yaitu eksekutif dan legislatif. 

Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat 
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rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses ratifikasi anggaran. 

Sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945, pemerintah daerah berwewenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dari waktu kewaktu. 

Sebagaimana diketahui, konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan daerah. Dengan kewenangannya, daerah akan menjadi kreatif untuk 

menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi, dan pembangunan daerah. 

Diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Diharapkan pemerintah daerah 

mampu mendorong upaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran 

pembangunan secara efiktif dan efisien (Nordiawan dan Ayuningtyas 2010:25). 

Menurut penelitian Maryati dan Endrawati (2010), pertumbuhan ekonomi adalah 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di 

produksi dalam masyarakat bertambah dan kemamkmuran masyarakat 

meningkat.Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

mendapatkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut 

perkembangan yang berdimensi tunggal dan di ukur dengan meningkatnya hasil produksi dan 

pendapatan. 

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa 

dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana perimbangan 

merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah. 

Dalam menciptakan kemandirian daerah, Pemerintah daerah harus beradaptasi dan 

berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.Tuntutan untuk 
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mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang 

mengalami kapasitas fiskal rendah.Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, 

pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan 

salah satunya memberikan proporsi belanja modal yng lebih besar untuk pembangunan pada 

sektor-sektor yang produktif di daerah. 

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendapatan 

daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu 

komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum 

(DAU).Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainya untuk pemerintah daerah 

yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan data subsidi. Dana ini adalah 

dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan atas bumi 

dan bangunan. Dana Alokasi ini dibedakan menjadi 2 yaitu, Dana Alokasi Umum(DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum dibagikan kepada pemerintah daerah 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 

Dalam beberapa  tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum terhadap pemerintah 

daerah masih yang tertingi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. 

Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan 

dana dari pemerintah pusat. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini 

harus menjadi semakin  kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah 

diharapkan memberikan hal positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah.Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah 

maupun pemerntah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan 

memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, 

(Harianto dan Adi, 2007) 

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

yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan dari DAK yaitu, untuk mengurangi 

beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan 

DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan,sarana dan 

prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya 

pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatakan pelayanan 

publik yang direalisasikan dalam belanja modal, (Ardhani, 2011). 

Dalam mengelola keuangannya, seharusnya pemerintah daerah meningkatkan sumber 

penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan 
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kemampuan daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan 

pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan dana dari pemerintah 

pusat. 

Dengan adanya peningkatan PAD, masyarakat mengharap adanya peningkatan 

pelayanan terutama di sektor publik.Peningkatan layanan publik ini diharapkan mampu 

meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten/kota di wilayah 

Jawa Tengah.Harapan ini bisa terwujud apabila ada upaya dari pemerintah memberikan 

fasilitas pendukung investasi.Pemerintah perlu memberikan alokasi belanja daerah yang lebih 

besar untuk hal itu. Apabila investor mau menanamkan modalnya di kabupaten/kota di Jawa 

Tengah, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah akan meningkat.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD,DAU, dan DAK 

terhadap belanja modal kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.   

 

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengertian Otonomi Daerah. 

 Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan 

dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Wajong (1975) yang dikutip oleh Yuwono (2008:14) otonomi daerah diartikan 

sebagai kebiasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan 

keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri.Mubyarto 

(2000:60) mendefinisikan bahwa pada hakikatnya penyerahan wewenang segala urusan 

pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan 

roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat 

dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan 

seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan 

otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah 

satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.Pelaksanaan otonomi daerah yang 

menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan 

sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal 

tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber 
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daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, 

kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.  

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik simpulan bahwa otonomi daerah 

merupakan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga terciptanya 

kemandirian serta kreatifitas pada pemerintah daerah.  

Pengertian APBD 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Yuwono dkk 2005:92). APBD di satu sisi 

menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-

proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan di sisi lain menggambarkan penerimaan dari 

sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah 

dianggarkan. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan 

legislatif. 

Menurut Pasal 3 ayat 4, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, APBD memiliki fungsi yaitu: 

a. Otorisasi 

b. Perencanaan 

c. Pengawasan 

d. Alokasi 

e. Stabilisasi 

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, struktur APBD terdiri atas 

pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan dan transfer. Adapun penjalasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. 

b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelapor dari/kepada 

entitas pelapor lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil (PP Standar 

Akuntansi Pemerintahan No. 29 Tahun 2005). 
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d. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih 

antara pendapatan dan belanja daerah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). 

Pengertian PAD 

 Menurut UU No. 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut jenis 

pendapatan daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Yuwono 2008:94).PAD 

sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung 

sebagaian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan 

pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 

Penelitian Rasidah (2011) menyatakan bahwa PAD mencerminkan kemandirian 

suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. PAD setiap daerah berbeda-beda. 

Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang 

melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar di banding daerah lainnya, begitu juga 

sebaliknya. Di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan di 

sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. 

Pengertian Dana Alokasi Umum 

 Dana Alokasi Umum (DAU) 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 aerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya 

penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian 

terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah, dan pemerintah darah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk 

memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak 

penting, (Darwanto dan Yustikasari 2007).  

Dana Alokasi Umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi 

kesenjangan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum 

mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak 

daeripada daerah kaya. Selain itu luas wilayh dan jumlah penduduk menjadi hal yang harus 

diperhatikan juga dalam pengalokasian DAU. Dengan kata lain, tujuan penting dari 

pengalokasian DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan 

publik antara Pemda di Indonesia. 
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Pengertian Dana Alokasi Khusus 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

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

penelitian Permanasari (2013), pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam 

APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK 

diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. 

Menurut Halim (2002:65), DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa 

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai 

kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Menurut UU No. 

33 tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat 

diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak 

sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan 

beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas 

nasional (Yuwono 2008:51). 

Pengertian Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran pemeritah yang manfaatnya dapat di gunakan dan 

dirasakan lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan yang 

berakibat efektifitas perekonomian disuatu daerah. Belanja modal dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang 

manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum, misalnya pembangunan jalan, 

jembatan, dll.Kelompok yang kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya 

tidak langsung di rasakan langsung oleh masyarakat tetapi dirasakan langsung oleh aparatur, 

misalnya pembangunan gedung dewan, dll.Hampir semua anggaran belanja modal 

dikeluarkan berdasarkan komitmen adanya pengeluaran dalam dan untuk jangka panjang. 

Sedangkan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri 

No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang 

dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja 
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yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 

Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja 

modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang 

tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan 

hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya 

PSAP No. 7, yang mengatur tentang akuntansi tetap.  

Penelitian Terdahulu 

Ayu (2014) melakukan penelitian mengenai  pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU 

dan DAK terhadap belanja modal dengan sampel di seluruh kabupaten/kota di Sumatra Utara 

tahun 2011-2012. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Belanja Modal.Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja 

Modal. 

Dino (2014) melakukan penelitian mengenai  pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD 

dan DAU terhadap alokasi belanja modal dengan sampel di seluruh kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun 2009-2011. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Dalam penelitiannya diperoleh hasil Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap Belanja Modal, PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal, 

sedangkan DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. 

Lingga Swastika (2014) melakukan penelitian mengenai  pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, PAD dan DAU terhadap alokasi belanja modal dengan sampel di Pemerintah 

Kabupaten Boyolali tahun 2005-2012. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda.Dalam penelitiannya diperoleh hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.Pendapatan asli daerah tidak 

berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.Dana alokasi umum 

berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

Martini (2014) melakukan penelitian mengenai  pengaruh PAD, DAU dan DAK 

terhadap belanja modal dengan sampel di kabupaten Buleleng tahun 2006-2012. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan (1) ada pengaruh positif 

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

terhadap Belanja Modal, (2) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belanja Modal, (3) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum 
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terhadap Belanja Modal, (4) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Khusus 

terhadap Belanja Modal, (5) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah  

terhadap Dana Alokasi Umum, serta (6) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana 

Alokasi Umum terhadap Dana Alokasi Khusus.   

Situngkir (2009) melakukan penelitian mengenai  pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah dengan sampel di Pemerintah Kabupaten/kota 

di Provinsi Sumatera Utara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, 

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

signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera. Mayzestika. 

Hipotesis Penelitian 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan 

kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga 

memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. 

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja  modal di 

kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah 

daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menujukkan tingkat kemandirian 

suatu daerah.Semakin besar PAD, berarti semakin besar daerah tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat.Hal ini 

menggambarkan bahwa PAD mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. 

H2: PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kotawilayah 

Jawa Tengah. 

DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi 

belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.Semakin 

banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap 

Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya.Hal ini menggambarkan bahwa DAU 

mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. 

H3: DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah 

Jawa Tengah. 

DAK merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah 

untuk membiayai kebutuhan khusus lain dari alokasi umum, misalnya pembangunan jalan di 

kawasan terpencil, sarana-prasarana untuk daerah. Semakin banyak DAK yang diterima, 
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berarti daerah tersebut masih tergantung terhadap pemerintah pusat.Hal ini menunjukkan 

bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. 

 H4: DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah 

Jawa Tengah. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu suatu 

metode yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, menguji 

hipotesis penelitian, dan menunjukkan hubungan antar variabel.Metode penelitian kuantitatif 

bersumber dari sesuatu yang bersifat abstrak, difokuskan dengan teori, kemudian dirumuskan 

hipotesis untuk diuji sehingga menuju pada kejadian-kejadian yang konkrit.Populasi dalam 

penelitian ini adalah data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal kota 

dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah kabupaten dan enam daerah 

kota sehingga total populasi adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Sampel 

dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode Non Propabillity Sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian. Metode Non 

Propabillity Sampling yang digunakan adalah Sampling Jenuh.Menurut Sugiyono (2009:122) 

sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. 

Penelitian ini mengambil data pada tahun 2014, dengan jumlah sampel sebanyak 35 

daerah.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dokumen 

APBD serta laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan 

Daerah tahun anggaran 2014 melalui www.djpk.kemenkeu.go.id  dan juga melalui 

www.bps.go.id. Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi dalam riset, yaitu cara memperoleh data langsung di tempat penelitian 

yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan, laporan relevan yang ada pada objek 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan 

Daerah tahun anggaran 2014 melalui www.djpk.kemenkeu.go.iddan juga melalui 

www.bps.go.id 

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel 

dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi variabel independen, sedangkan variabel 

independen adalah tipe variabel yang mempengaruhi variabel yang lain (Indiantoro 

http://www.bps.go.id/
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
http://www.bps.go.id/
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2002:161).Dalam penelitian ini yang diambil sebagai variabel dependen adalah Pertumbuhan 

Ekonomi, PAD DAU, dan DAK.Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Belanja Modal. 

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

yang diukur.Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada empat yaitu DAU, 

DAK, dan PAD sebagai variabel bebas, dan Belanja Daerah sebagai variabel terikat. 

Teknis analisis data menggunakan (1) Uji Validiitas, (2)Uji Reabilitas, (3)Uji 

Asumsi Klasik, (4)Uji Regresi Linier Berganda, (5) Uji t, (6)Uji F, (7)Uji Koefisien 

Determinasi 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

1. Uji Asumsi Klasik. Analisis regresi linier berganda memerlukan beberapa asumsi 

agar model penelitian layak dipergunakan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dipergunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara 

normal atau tidak.Penentuan normal /tidaknya suatu distribusi data ditentukan 

berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Hasil pengujian normalitas menggunakan 

Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,719 lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini 

memiliki sebaran data yang normal, sehingga model penelitian dinyatakan telah 

memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada tabel IV.3. 

Tabel IV.3 

HASIL UJI NORMALITAS 

Variabel Kolmogorov 

– Smirrov 

p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

0,817 0,517 Sebaran data normal  

Sumber:  data sekunder diolah penulis, 2016. 

b. Uji Multikolinearitas 

Dalam pengujian multikolinearitas tidak terjadi adanya multikolinearitas, karena nilai 

VIFsemua variabel kurang dari 10,sedangkanTolerance Value di atas 0,10. Berdasarkan 

pengujian yang dilakukan, maka dapat ditampilkan sebagaimana terlihat pada tabel IV.4. 
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    Tabel IV.4 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 

PAD 

DAU 

DAK 

0,691 

0,472 

0,195 

0,214 

1,448 

2,118 

5,116 

4,670 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Sumber : data sekunder diolah penulis, 2016. 

c. Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi 

ada/tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin Watson(DW) yang hasilnyaseperti 

terlihat pada tabel IV.5.  

Tabel IV.5 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

Nilai DW-hitung Kriteria Keputusan 

2,020 -2 s/d 2 Tidak ada autokorelasi 

          Sumber: data sekunder diolah penulis, 2016. 

Berdasarkan tabel IV.7 pada signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 35 dan jumlah 

variabel independen 4 (k = 4), maka tabel Durbin Watson(DW) memberikan nilai du = 

1,726 dan dl = 1,222. Pada tabel IV.7 terlihat bahwa hasil uji autokorelasi pada bagian 

model summary diperoleh angka Durbin-Watson sebesar 2,020 yang terletak di antara –2 

dan +2, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser dapat diperoleh sebagaimana terlihat 

pada tabel IV.6. 

Tabel IV.6 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Variabel p-value Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 

PAD 

DAU 

DAK 

0,397 

0,955 

0,468 

0,373 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: data sekunder diolah penulis, 2016. 
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Dari tabel IV.6 diketahui bahwa variabel bebas pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan 

DAK menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, maka dapat dibuat 

model regresi dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu 

pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

a. Regresi Linier Berganda 

Model analisis dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel 

terikat, teknik pengolahan data menggunakan program aplikasi Statistical Package For 

Social Science (SPSS). Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS 

versi 17 sebagaimana terlihat pada tabel IV.7. 

Tabel IV.7 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Variabel Koefisien thitung Sig. 

Constant -3048,981 -0,063 0,950 

Pertumbuhan Ekonomi 602,847 0,850 0,402 

PAD 0,645 5,079 0,000 

DAU 0,167 1,559 0,129 

DAK -0,115 -0,092 0,928 

      Sumber: data sekunder diolah penuils, 2015 

Dari tabel IV.8 yang merupakan hasil analisis regresi linier berganda dapatdibuat 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -3048,981 + 602,847(PE) + 0,645(PAD) + 0,115(DAU) - 0,167(DAK)+ e 

Keterangan: 

Y = Belanja Modal 

PE = Pertumbuhan Ekonomi 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

DAU = Dana Alokasi Umum 

DAK = Dana Alokasi Khusus 

e  =error 
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Berdasarkan persamaan regresi tersebut, adanya interpretasi yang dapat dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

Konstanta sebesar -3048,981 yang artinya apabila terdapat variabel pertumbuhan 

ekonomi, PAD, DAU dan DAK, maka belanja modal akan menurun. 

Koefisien pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien sebesar +602,847.Tanda 

positif berarti bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi 

belanja modal.Sebaliknya, semakin kecil pertumbuhan ekonomi, maka belanja 

modal semakin rendah. 

Koefisien PAD menunjukkan koefisien sebesar 0,645.Tanda positif berarti bahwa 

semakin besar PAD, maka semakin tinggi belanja modal.Sebaliknya, semakin kecil 

PAD, maka belanja modal semakin rendah. 

Koefisien DAU menunjukkan koefisien sebesar -0,115.Tanda positif berarti bahwa 

semakin besar DAU, maka semakin tinggi belanja modal.Sebaliknya, semakin 

rendah DAU, maka belanja modal semakin rendah. 

Koefisien DAK menunjukkan koefisien sebesar 0,167.Tanda negatif berarti bahwa 

semakin rendah DAK, maka semakin rendah belanja modal.Sebaliknya, semakin 

kecil DAK, maka belanja modal semakin rendah. 

b. Uji F (Uji Ketetapan Model) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji besarnya pengaruh dari variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan mengetahui fit atau tidaknya model 

regresi. Hasil uji F dapat dijelaskan sebagaimana terlihat pada tabel IV.8. 

Tabel IV.8 

HASIL UJI F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan  

22,879 2,92 0,000 Ho ditolak 

             Sumber: data sekunder diolah penulis, 2016 

Dari tabel IV.9 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 22,879 (22,879  > Ftabel 2,92) 

dan  p-value = 0,000 (< = 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja 

modal. Hal ini juga berarti bahwa model regresi yang digunakan fit of goodness. 
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c. Uji t 

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel.Metode ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAK dan DAU terhadap 

belanja modal. Hasil uji t dapat dijelaskan  sebagaimana terlihat pada tabel IV.9. 

Tabel IV.9 

    HASIL UJI ttest 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 

PAD 

DAU 

DAK 

0,850 

5,079 

1,559 

-0,092 

2,042 0,402 

0,000 

0,129 

0,928 

H1 ditolak 

H2 diterima 

H3 ditolak 

H4 ditolak 

       Sumber: data sekunder diolah penulis, 2016. 

Berdasarkan tabel IV.9 dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig 

t) variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,402 (> = 0,05). Dengan demikian H1 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal ditolak. 

Variabel PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi (sig t) variabel PAD sebesar 0,000 (< = 0,05). Dengan demikian H2 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal diterima. 

Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai signifikansi (sig t) variabel DAU sebesar 0,928 (> = 0,05). Dengan demikian 

H3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal ditolak. 

Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai signifikansi (sig t) variabel DAK sebesar 0,129 (> = 0,05). Dengan demikian 

H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal ditolak. 

d. Uji R
2
 

Analisis uji R
2
 diketahui bahwa untuk melihat kesesuaian model, atau seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya.Hasil 



16 
 

perhitungan nilai R dan koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagaimana 

terlihat pada tabel IV.10. 

Tabel IV.10 

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R
2
) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .868
a
 .753 .720 62798.360 

       Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2016. 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dalam analisis regresi berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,720. Hal ini berarti bahwa 72,0% 

variasi variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, 

PAD, DAU dan DAK, sedangkan sisanya yaitu 28,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

di luar model (variabel) yang diteliti.  

 

V. DISKUSI 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. 

 Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi (sig t) variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 

0,402 (> = 0,05). Hasil ini konsisten dengan penelitian Ayu Sintha Rachmawati, (2014) 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggara 

belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. 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. 

2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal 

 Variabel PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

probabilitas signifikansi (sig t) variabel PAD sebesar 0,000 (< = 0,05). Hasil ini konsisten 

dengan penelitian Windha Amiga Permanasari, (2013), Ayu Sintha Rachmawati, (2014) yang 

menyatakan PAD mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. 

Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka 

semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan tingkat 
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PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD 

tersebut, karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD 

meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah 

daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki, salah 

satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk 

pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah 

daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

3. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal 

 Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas signifikansi (sig t) variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,928 (> = 

0,05). Hasil ini konsisten dengan penelitian Arif Purnama, (2014) yang menyatakan bahwa 

DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan penelitian ini tidak konsisten penelitian 

Ayu Sintha Rachmawati, (2014) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

Dikarenakan DAU yang selama ini diterima oleh daerah diindikasikan tidak 

digunakan untuk pembangunan daerah, hal ini DAU bersifat “Block Grant”, memungkinkan 

daerah menggunakan sesuai dengna prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran rutin, 

seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. 

4. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal 

 Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas signifikansi (sig t) variabel DAK sebesar 0,129 (> = 0,05). Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Windha Amiga Permanasari, (2013) yang menyatakan DAK 

tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, tetapi tidak konsisten dengan penelitian 

Ayu Sintha Rachmawati, (2014) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah tidak dapat memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal. DAK 

memang diperuntukkan untuk pembangunan  infrastruktur daerah, tetapi dalam hal ini nilai 

DAK tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk belanja modal sehingga DAK tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap modal. 
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VI. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh penulis dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig t) variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,402 

(> = 0,05). Dengan demikian H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ditolak. 

2. Variabel PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi (sig t) variabel PAD sebesar 0,000 (< = 0,05). Dengan demikian H2 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal diterima. 

3. Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi (sig t) variabel DAU sebesar 0,928 (> = 0,05). Dengan demikian H3 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal ditolak. 

4. Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi (sig t) variabel DAK sebesar 0,129 (> = 0,05). Dengan demikian H4 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal ditolak. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini terbatas pada tahun pengamatan yaitu pada tahun 2014 pada propinsi 

Jawa Tengah, sehingga tingkat generalisasinya kurang baik. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Pertumbuhan 

Ekonomi, PAD, DAU dan DAKsehingga peneliti belum menguji variabel independen 

lain yang mungkin berpengaruh terhadap belanja daerah. 

3. Keterbatasan dalam mengambil jumlah sampel penelitian, yaitu terbatas pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan di daerah lainnya belum 

dimasukkan, sehingga tingkat generalisasinya kurang dan hasilnya akan berbeda jika 

diterapkan pada populasi yang lebih luas. 

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

diambil, maka dapat dikemukakan saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yaitu tidak hanya pada 

tahun 2014, sehingga dimungkinkan hasilnya akan lebih baik lagi. 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas variabel-variabel independen (selain 

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK) yang tercantum dalam laporan realisasi 

anggaran daerah, yang kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. 

3. Bagi peneliti mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, 

yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan 

memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan. 
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