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DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

(Studi Empiris Pada Kabupaten/kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015) 

 

Abstrak 

Belanja modal memiliki peran penting bagi pemerintah daerah yaitu dengan 

adanya belanja modal tersebut pemda dapat meningkatkan pelayanan public dan 

Pemda mengalokasikan belanja modal dengan tujuan utama yaitu untuk 

kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), 

dengan Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi terhadap alokasi belanja 

modal  Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Provinsi Se-Kalteng pada tahun 2010-2015. Metode 

pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa PAD dan Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh, sedangkan 

DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta variabel moderasi (pertumbuhan 

ekonomi) tidak dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. 

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Pertumbuhan 

ekonomi,  Belanja modal. 

ABSTRACT 
 

 Capital expenditure has an important role for local government that is with 

the capital expenditure of local governments can improve public services and local 

governments allocate capital expenditures with the main goal is for the welfare of the 

community in area. The purpose of this research is to analyze the influence of local 

revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), with economic growth as 

moderation variable to allocation of capital expenditure of Regency / City in Central 

Kalimantan Province. The population used in this study is the Province of Central 

Kalimantan in 2010-2015. Sampling method by purposive sampling. The results of 

this study indicate that PAD, economic growth no effect, and DAU have effect on 

Capital Expenditure. And moderation variables (economic growth) can not moderate 

the effect of PAD on Capital Expenditures. 

Keywords: Local revenue, general allocation fund, economic growth, capital  

expenditure. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 

dalam APBN untuk menambah asset tetap. Belanja modal memiliki peran penting 

bagi pemerintah daerah yaitu dengan adanya belanja modal tersebut pemda dapat 
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meningkatkan pelayanan public dan Pemda mengalokasikan belanja modal dengan 

tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Permendagri 

Nomor 13 tahun 2006, Belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja 

daerah, yang memiliki pengertian yaitu suatu pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan.  

Berdasarkan Undang-Undang No.  32  Tahun  2004, salah satu sumber 

pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah itu sendiri 

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

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. PAD merupakan suatu sumber 

penerimaan pemerintah daerah  yang diperoleh dari daerah itu sendiri berdasarkan 

dari kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Pendapatan asli daerah bertujuan 

untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi 

pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas 

desentralisasi fiskal. 

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah 

suatu sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam mendanai kelengkapan 

rumah tangga daerahnya. Alasan perlunya dilakukan Dana alokasi umum dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain untuk mengatasi pesoalan 

ketimpangan fiskal, yaitu juga untuk menjaga tercapainya standar pelayanan 

minimum disetiap daerah, mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau 

melimpahnya efek pelayanan publik, serta untuk mencapai tujuan stabilisasi.  

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses perkembangan dari kegiatan perekonomian 

dimana hal tersebut dapat berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang 

semakin bertambah, sehingga kemakmuran masyarakat juga meningkat. Dimana 

salah satu tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah pada setiap tahunnya.  
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2. METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Se-Kalteng pada 

tahun 2010-2015. Metode pengambilan sampel dengan cara purposive sampling 

dengan kriteria sebgai berikut : (1) kabupaten/kota yang menyajikan laporan realisasi 

anggaran APBD tahun 2010-2015, (2) penyajian laporan lengkap yang meliputi 

semua data yang diperlukan dalam penelitian.  

Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 78. Dengan adanya data outliers 

sebanyak 7, maka sampel berjumlah 71. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

moderated analisys regression (MRA), Sebelum dilakukan analisis MRA juga telah 

dilakukan uji asumsi klasik. 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang  digunakan adalah belanja modal. 

Menurut PP  Nomor 71 Tahun  2010,  belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya yang memberi manfaat  

lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel belanja modal diukur dengan : 

Belanja Modal  =  Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +    

Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, 

Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap 

Lainnya 

Menurut  UU  No. 33 Tahun 2004, Pendapatan  Asli  Daerah  ialah penerimaan  

yang  bersumber dari potensi-potensi yang ada pada  daerahnya sendiri  yang  

dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-

undangan  yang  berlaku.  

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan 

Kekayaan   Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang 

Sah  

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum yaitu 

suatu sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam mendanai kelengkapan 

rumah tangga daerahnya. DAU dalam penelitian ini diukur dengan alokasi dasar 
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yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah, dan celah fiscal 

yang merupakan selisis dari kebutuhan fiscal dengan kapasitas fiscal. 

Menurut  Sukirno  (1996,  33), pertumbuhan  ekonomi  yaitu suatu  proses  

meningkatnya pendapatan  perkapita  yang  terus  menerus  dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan  ekonomi  dihitung  dengan  menggunakan  PDRB  atas  dasar  harga 

konstan. Penelitian  ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena 

mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor-sektor ekonomi dari tahun ke tahun.  

Pertumbuhan ekonomi =  

 MRA merupakan aplikasi  khusus  regresi  berganda  linear  dimana  dalam  

persamaan  mengandung  unsur  interaksi yaitu  perkalian  dua  atau lebih variabel 

independen (Ghozali, 2011:150). Analisis ini digunakan untuk mengetahui  

bagaimana Pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pendapatan aslis daerah dan 

dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal.  

BM = α + β1PAD + β2DAU +β3PE +β4PAD*PE + β5DAU*PE + ε 

  Keterangan : 

  BM = Belanja modal 

  β       =  Koefisien Regresi 

  PAD  =  Pendapatan Asli Daerah 

  DAU  =  Dana Alokasi Umum 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masalah  yang  umum  terjadi  dalam model  regresi  linier  berganda  yaitu  uji 

multikolineritas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Maka, 

dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.  

Hasil Kolmogorov-smirnov sebesar 0,538 , dengan tingkat signifikan sebesar 

0,05 yaitu 0,934. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa  persamaan model regresi dalam 

penelitian ini terdistribusi normal.  
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 Hasil uji moltikolinearitas model regresi untuk variabel independen kurang 

dari 10 dan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

Hasil Durbin-Watson yaitu sebesar 1,655 dengan tingkat signifikannya lebih 

besar dari 0,05. Dalam hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian 

ini bebas dari autokorelasi. 

Uji heterokedastisitas memiliki tingkat signifikan yang lebih besar dari 0,05, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi bebas heterokedastisitas. 

PAD memiliki nilai t hitung sebesar (0,826) < t tabel sebesar (1,994) dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,412 yang berada lebih besar dari α = 0,05. Sehingga 

dapat di simpulkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap  alokasi belanja 

modal, karena dengan adanya PAD yang tinggi PEMDA justru menggunakannya 

untuk memenuhi kebutuhan lain selain belanja modal. 

DAU memiliki nilai t hitung sebesar (- 4,368) < t tabel sebesar (1,994) dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berada lebih kecil dari α = 0,05. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, 

karena diharapkan dengan adanya dana bantuan tersebut PEMDA semakin banyak 

mengalokasiannya belanja modal demi menyediakan pelanyanan publik yang 

memadai. 

Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai t hitung sebesar (- 1,783) < t tabel 

sebesar (1,994) dengan tingkat signifikan sebesar 0,079 yang berada lebih besar dari 

α = 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki 

pengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena meskipun dengan adanya PE yang 

meningkat PEMDA tidak menggunakannya untuk menyediakan infrastruktuk yang 

memadai. 

Variabel moderasi pertama antara PE dengan PAD memiliki nilai t hitung 

sebesar (-0,391) < t tabel sebesar (1,994) dengan tingkat signifikan sebesar 0,697 

dimana berada lebih besar dari α = 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD terhadap alokasi belanja 



6 

 

modal, karena meskipun dengan adanya PE yang tinggi PEMDA justru 

menggunakan hasil PAD yang besar untuk memenuhi belanja lain selain belanja 

modal. 

Variabel moderasi kedua antara PE dengan DAU memiliki nilai t hitung 

sebasar (-1,595) < t tabel sebesar (1,994) dengan tingkat signifikan sebesar 0,116 

dimana lebih besar dari α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh DAU terhadap alokasi belanja 

modal, karena meskipun dengan adanya pembagian hasil DAU yang tinggi PEMDA 

belum tentu akan menggunakannya untuk memenuhi keperluan belanja modal 

daerahnya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  maka  hasil  

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dana Alokasi Umum 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan Pendapatan asli daerah, 

Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

Serta variabel Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh 

Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal.  

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya adalah 

sebagai berikut : (1) peneliti hanya menggunakan objek penelitian pada provinsi dan 

kabupaten/kota Kalimantan Tengah, sehingga hasildata yang diperoleh masih cukup 

sedikit dan data tidak direalisasikan ke daerah secara baik, (2) waktu penelitian lima 

tahun, sehingga tidak dapat menggambarkan hasil yang lebih baik maupun 

komprehensif, (3) hanya menggunakan dua variabel independen yaitu pendapatan 

asli daerah dan dana alokasi umum, sehingga masih terdapat kemungkinan variabel-

variabel lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka adapun beberapa  saran yang dapat diberikan penulis yaitu 

diharapkan dapat memperbanyak variabel bebas yang kemungkinan memiliki 
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pengaruh terhadap belanja modal, serta objek penelitian tidak hanya terbatas pada 

kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah, serta dapat menggunakan periode 

waktu yang lebih panjang. 
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