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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI 

KHUSUS (DAK), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA BAGI HASIL 

(DBH) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN 

PENGALOKASIAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING 

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah  

Tahun 2011-2014) 

 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap 

Indek Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel 

Intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah PAD, DAK, DAU, DBH, Belanja 

Modal dan IPM di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2014. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21x4 tahun atau sebanyak 84. Metode 

pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam 

penelitian ini untuk menganalisis data  dilakukan menggunakan model regresi linier 

berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia. Selanjutnya PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal, 

sedangkan DAU dan DBH berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui 

pengalokasian anggaran belanja modal. 

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

bagi hasil, indeks pembangunan manusia, belanja modal. 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to know the influence of Original Local 

Government Revenue, Special Allocation Fund, General Allocation Fund and Profit 

Sharing Fund to Human Development Index with Allocation of Capital Expenditure as 

Intervening Variable.The population in this research are PAD, DAK, DAU, DBH, 

Capital Expenditure and IPM in districts / cities at Central Java province in 2011-2014. 

The sample in this research amounting 21x4 years or 84. Sampling method using 

purposive sampling technique. In this research to analyze the data  using multiple linear 

regression model. The results of this research indicate that PAD and DAK affect the 

human development index, while DAU and DBH have no effect on human development 

index, and then  PAD and DAK do not affect the human development index through the 

allocation of capital expenditure budget, while DAU and DBH affect the human 

development index through the allocation of capital expenditure. 

 

Keywords: Original Local Government Revenue, special allocation fund, general 

allocation fund, profit sharing fund, human development index, capital 

expenditure. 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan 

yang dimiliki oleh manusia (United Nations Development Programe, 1990). Diantara 

banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan 

sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya 

yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.Pembangunan manusia memiliki dua 

sisi: pertama, fungsi dari keberdayaan manusia dan kedua, pemakaian keberdayaan itu 

untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (UNDP, 2004).  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh United 

Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan 

yang diberi judul “Human Development Report”. Indeks ini disusun sebagai salah satu 

dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan 

oleh suatu Negara selain pendapatan nasional per kapita, UNDP mendefinisikan IPM 

sebagai “a process of enlarging people’s choice” atau suatu proses yang meningkatkan 

aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata 

menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah proses. UNDP menetapkan empat 

elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (equity), produktivitas 

(productivity), pemberdayaan (empowerment) dan kesinambungan (sustainability) 

(Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014). 

Peningkatan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun 

pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Pertumbuhan 

ekonomi sejalan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang 

merata. Pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk 

merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Pembangunan Manusia di Indonesia 

sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

dipublikasikan UNDP yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Pembangunan manusia merupakan bagian dari tujuan nasional. 

Peningkatan IPM tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, 

namun diperlukannya pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 

2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu 

disertai dengan pembangunan yang merata. Pemerataan pembangunan, maka adanya 

jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. 
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Pemberlakuan UU Nomor 32 Th. 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan 

Daerah yang memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, baik di 

tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerahnya dengan sedikit mungkin intervensi pemerintah pusat. Kebijakan 

tersebut dikenal dengan istilah Otonomi Daerah.Khusaini (2006: 66) menyatakan bahwa 

pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah 

diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan 

pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan 

keuangan daerah yang berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Disamping itu APBD 

merupakan alat kontrol pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di 

masa yang akan datang. Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara 

kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi 

dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan penganggaran 

negara. 

Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, daerah akan mampu memenuhi dan 

membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Christy dan Adi, 2009). 

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memungkinkan adanya 

peningkatan  kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan 

sasaran. Program-program untuk kepentingan publik diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas layanan publik yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. Disahkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang Undang No 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengindikasikan daerah diberikan 

kewenangan atau otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tidak terkecuali 

dalam mengatur masalah keuangan dan finansial (Paujiah, 2012). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap 
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Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 

2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan kota pada  Provinsi Jawa 

Tengah yang meliputi 29 daerah Kabupaten dan 6 daerah Kota sehingga daerah total 

populasi adalah 35 data Penelitian ini mengambil data pada tahun 2011-2014. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35x4 tahun atau sebanyak 140 tahun 

amatan.  

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang direpresentatifkan sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan adalah Menerbitkan Laporan Keuangan berturut-turut tahun 2011-2014, 

Mempunyai data IPM yang lengkap dan konsisten tahun 2011-2014 dan Memiliki data 

yang lengkap dan konsisten terkait PAD, DAK, DAU dan DBH.  

2.2 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model pengujian regresi 

berganda dengan bantuan software SPSS versi 17.00. Penelitian ini dilakukan dengan 

uji asumsi klasik terlebih dahulu, sebelum melakukan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini. 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian 

ini memenuhui syarat bebas dari asumsi klasik, dimana tidak semua uji asumsi klasik 

harus dilakukan pada analisis regersi linear, misalnya normalitas, multikolonieritas, 

autokorelasi dan heterokodastisitas, untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, 

yang terdiri dari: 1) Normalitas, 2) Uji Multikolonieritas, 3) Uji Autokorelasi, dan 4) Uji 

Heteroskedastisitas 

Menurut Kuncoro (2013;62) uji hipotesis Merupakan bagian yang sangat penting 

didalam penelitian. Analisis dari Data yang dikumpulkan tidak menghasilkan hipotesis 

terbukti dan tidak terbukti, melainkan mendukung atau tidak mendukung hipotesis. 

Maka dilakukan beberapa uji sebagai berikut.1) Uji Kebaikan Model (Uji F), 2) Uji 

Koefisien Determinasi (R
2
), 3) Uji t dan 4) Analisis Jalur (Path Analisys). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pendapatan asli 

daerah memiliki nilai terendah sebesar 60, nilai tertinggi 336, nilai rata-rata 140,88 

dengan standar deviasi 61,216.Variabel dana alokasi umum mempunyai nilai terendah 

sebesar 263, nilai tertinggi sebesar 1187, nilai rata-rata sebesar706,68 dengan standar 

deviasi sebesar 216,758.Variabel dana alokasi khusus mempunyai nilai terendah sebesar 

17, nilai tertinggi sebesar 104, nilai rata-rata sebesar 58,98 dengan standar deviasi 

sebesar 19,986.Variabel dana bagi hasil  mempunyai nilai terendah sebesar 20, nilai 

tertinggi sebesar 459, nilai rata-rata sebesar 58,49 dengan standar deviasi sebesar 

53,105. 

Indeks pembangunan manusia memiliki nilai terendah sebesar 60,51 dan nilai 

maksimum sebesar 79,98, nilai rata-rata sebesar 68,4596 dengan standar deviasi sebesar 

4,64325. Variabel belanja modal mempunyai nilai terendah sebesar 692, nilai tertinggi 

sebesar 5404, nilai rata-rata sebesar 1819,77, dengan standar deviasi sebesar 833,809. 

3.1.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi, peneliti harus memastikan bahwa uji regresi 

yang dilakukan adalah bebas dari uji asumsi klasik yang dilihat dari tabel sebagai syarat 

uji regresi tersebut, peneliti harus melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smirnov adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov 

Probabilitas Keterangan 

Unstandardized Residual 0,939 0,341 Normal 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

3.1 HASIL
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov adalah 0,939 

dengan probabilitas 0,341 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerence VIF Keterangan 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Umum 

Dana Bagi Hasil 

Alokasi Belanja Modal 

0.529 

0.396 

0.348 

0.963 

0.579 

1.892 

2.527 

2.870 

1.038 

1.728 

Bebas multikolinieritas 

Bebas multikolinieritas 

Bebas multikolinieritas 

Bebas multikolinieritas 

Bebas multikolinieritas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki 

Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikoliniearitas. 

Tabel di bawah ini menunjukkan pengujian uji autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Batas 

bawah 

DW Batas 

atas 

Kesimpulan 

PAD, DAK, DAU, DBH dan 

ABM 

-2 1.581 2 Bebas autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji autokorelasai 

memperoleh nilai DW sebesar 1,581, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai batas 
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bawah -2 dan batas atas 2. nilai DW terletak di antara (-2< DW < 2) maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. 

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian uji heteroskedastisitas dengan 

alat uji Rank Spearman, adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-Value Keterangan 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Umum 

Dana Bagi Hasil 

Alokasi Belanja Modal 

0,915 

0,415 

0,797 

0,590 

0,972 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai p-value masing-masing variabel 

independen berada di atas 0,05, sehingga model penelitian bebas heteroskedastisitas. 

3.1.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model 

analisis regresi linier berganda dan merupakan  penelitian two-tail dengan tingkat 

signifikansi (α) 0,05. Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan dengan 

bantuan SPSS 17.00. 

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji regresi persamaan 1 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Regresi thitung p-value 

Konstanta 73.321 42.523 0.000 

Pendapatan Asli Daerah 2.626E-5 2.931 0.004 

Dana Alokasi Khusus -9.981E-5 -3.147 0.002 

Dana Alokasi Umum -4.347E-6 -1.395 0.167 

Dana Bagi Hasil 8.973E-6 0.659 0.512 
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Alokasi Belanja Modal -4.189E-7 -0.067 0.947 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi berganda dapat 

disusun sebagai berikut: 

IPM = 73,321 + 2,626E-5PAD – 9,981E-5DAK – 4,347E-6DAU + 8,973E-6DBH – 

4,189E-7ABM + ε 

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan parameter positif

sebesar 73,321. Hal ini berarti bahwa apabila nilai pendapatan asli daerah, dana

alokasi  khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan alokasi belanja modal

diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka indeks pembangunan manusia

mengalami peningkatan.

2. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah dengan parameter positif sebesar

2,626E-5. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah

maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

3. Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus dengan parameter negatif sebesar

9,981E-5. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana alokasi khusus

maka indeks pembangunan manusia akan menurun.

4. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum dengan parameter negatif sebesar

4,347E-6. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana alokasi umum

maka indeks pembangunan manusia akan menurun.

5. Koefisien regresi variabel dana bagi hasil dengan parameter positif sebesar 8,973E-

6. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana bagi hasil maka indeks

pembangunan manusia akan meningkat. 

6. Koefisien regresi variabel alokasi belanja modal dengan parameter negsatif sebesar

4,189E-7. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai alokasi belanja

modal maka indeks pembangunan manusia akan menurun.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji regresi persamaan 2 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung p-value 

Konstanta -34540.018 -1.128 0.263 

Pendapatan Asli Daerah 0.563 3.819 0.000 

Dana Alokasi Khusus 1.258 2.289 0.025 

Dana Alokasi Umum 0.068 1.239 0.219 

Dana Bagi Hasil 0.278 1.151 0.253 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi berganda dapat disusun 

sebagai berikut: 

ABM = 34540,018 + 0,563PAD +1,258DAK +0,068DAU + 0,278DBH+ ε 

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan parameter positif

sebesar 34540,018. Hal ini berarti bahwa apabila nilai pendapatan asli daerah, dana

alokasi  khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil diasumsikan konstan atau

sama dengan nol, maka indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan.

2. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah dengan parameter positif sebesar

0,563. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka

indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

3. Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus dengan parameter positif sebesar

1,258. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana alokasi khusus

maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.

4. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum dengan parameter positif sebesar

0,068. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana alokasi umum

maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.

5. Koefisien regresi variabel dana bagi hasil dengan parameter positif sebesar 0,278.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana bagi hasil maka indeks

pembangunan manusia akan meningkat.
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3.2 Pembahasan 

H1 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai thitung 2,931 >1,989 

dengan p value 0,004 < 0,05. Oleh karena itu H1 diterima, artinya PAD berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan yang paling berkontribusi demi menunjang kemampuan 

daerah dalam rangka desentralisasi.Pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam 

rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pertumbuhan PAD 

seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak 

secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Williantara & 

Budiasih (2016) dan Ardiansyah dan Vitalis (2014) yang  menyatakan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  

H2 : Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai thitung  -3,147 >1,989 

dengan p value 0,002 < 0,05. Oleh karena itu H2 diterima, artinya DAK berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana 

yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan khusus seperti pembangunan jalan di wilayah terpencil, dan pembangunan 

infrastruktur lainnya dengan tujuan meningkatkan pembangunan manusia secara 

keseluruhan. Dengan pemberian DAK yang tinggi ke daerah membuat PEMDA lebih 

leluasa dalam membiayai keperluan khusus yang ada di wilayahnya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, sosial dan 

pelayanan umum. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari 

(2016) yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Namun  penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Harahap (2011) yang 

menyatakan bahwa secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 
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H3 : Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 

 Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai thitung  -1,395 <1,989 

dengan p value 0,167 > 0,05. Oleh karena itu H3 ditolak, artinya DAU tidak 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dana Alokasi Umum (DAU) 

merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannnya dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini ditemukan DAU tidak 

berpengaruh terhadap IPM hal tersebut dikarenakan DAU yang dimiliki kabupaten/kota 

yang dijadikan sampel penelitian lebih menggunakan DAU untuk belanja umum 

pegawai bukan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh 

terhadap IPM sangat sedikit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2011) 

yang menyatakan DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

H4 : Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 

 Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai thitung  0,659 >1,989 

dengan p value 0,512 > 0,05. Oleh karena itu H4 ditolak, artinya DBH tidak 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu komponen dari 

Dana Perimbangan, DBH yang bersumber dari APBN dibagihasilkan kepada daerah 

berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah 

penghasil.Sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota, DBH ditunjukkan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi 

yang dimilikinya, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk 

penyediaan infrastruktur yang berkenaan dengan potensi tersebut. Oleh karena itu DBH 

tidak memiliki pengaruh terhadap IPM karena DBH digunakan untuk membiaya objek 

tertentu yang menghasilkan bagi daerah bukan pada infrastruktur umum. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2011) 

yang menyatakan bahwa secara parsial DBH tidak berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 
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H5 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

melalui Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2011-2014. 

 Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan nilai pengaruh langsung 

pendapatan asli daerah adalah sebesar 2,931, sedangkan besarnya pengaruh tidak 

langsung dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsung yaitu (3,819) x (-0,067) 

= -0,256, dan total pengaruh sebesar 2,931 + (-0,256) = 2,675. Oleh karena itu H5 

ditolak, artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia melalui pengalokasian belanja modal.  Hasil tersebut pengaruh 

langsung memiliki nilai lebih besar dari total pengaruh, maka dapat dijelaskan bahwa 

alokasi belanja modal tidak terbukti sebagai variabel intervening. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa, penggunaan PAD oleh pemerintah daerah untuk pembangunan 

infrastruktur belum merata terutama pada bidang pendidikan yang dapat meningkatkan 

pembangunan manusia, sehingga penggunaan PAD untuk membiayai pembangunan 

infrastruktur tidak berdampak secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia. 

Pembangunan merupakan salah satu bentuk belanja modal.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siswadi, dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap indeks pembangunan 

manusia melalui pengalokasian belanja modal. 

H6 : Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

melalui  Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2011-2014. 

 Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengaruh langsung dana 

alokasi khusus adalah sebesar -3,147, pengaruh tidak langsung sebesar (2,289) x (-

0,067) = -0,153, dan total pengaruh sebesar -3,147 + (-0,153) =-3,300. Oleh karena itu 

H6 ditolak, artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia melalui pengalokasian belanja modal. Dari hasil tersebut 

pengaruh langsung memiliki nilai lebih besar dari total pengaruh, maka dapat dijelaskan 

bahwa alokasi belanja modal tidak terbukti sebagai variabel intervening. Penggunaan 

DAK pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena DAK 

merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan 

DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, pemerintah pusat mengatur 
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penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan 

peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis. Dalam penelitian ini DAK tidak 

berpengaruh terhadap IPM  melalui BM dapat diasumsikan bahwa DAK yang tinggi 

belum tentu diikuti IPM yang meningkat melalui BM yang mningkat pula. Hal ini 

dikarenakan penyaluran DAK tidak dialokasikan untuk belanja modal yang bertujuan 

untuk menigkatkan IPM, melainkan untuk belanja operasional lainnya. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswadi, dkk (2015)  yang 

menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan 

manusia melalui alokasi belanja modal.  

H7 : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

melalui Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2011-2014. 

 Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan pengaruh langsung dana alokasi 

umum adalah sebesar -1,395, pengaruh tidak langsung sebesar (1,239) x (0,067) = 

0,083, dan total pengaruh sebesar -1,395 + (0,083)= -1,312. Oleh karena itu H7 

diterima, artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia melalui pengalokasian belanja modal . Dari hasil tersebut pengaruh langsung 

memiliki nilai lebih kecil dari total pengaruh, maka dapat dijelaskan bahwa alokasi 

belanja modal terbukti sebagai variabel intervening.Dana  alokasi  umum  (DAU)  

merupakan  dana hibah (grants) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada 

Pemda penerima. Dana yang didapat pemerintah daerah dari DAU akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan daerah, melengkapi serta memperbaiki sarana dan 

prasarana daerah. Sehingga besar kecilnya DAU mempengaruhi seberapa banyak 

perbaikan serta pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 

menggunakan belanja modal.Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa DAU 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran 

belanja modal. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Siswadi, dkk (2015) yang menyatakan 

bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui  

pengalokasian anggaran belanja modal. 
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H8 : Pengaruh  Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui 

Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-

2014. 

  Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan pengaruh langsung dana bagi 

hasil adalah sebesar 0,659, pengaruh tidak langsung sebesar (1,151) x (0,067) = 0,077, 

dan total pengaruh sebesar 0,659 + (0,077) = 0,736. Oleh karena itu H8 diterima, 

artinya dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui 

pengalokasian belanja modal Dari hasil tersebut pengaruh langsung memiliki nilai lebih 

kecil dari total pengaruh, maka dapat dijelaskan bahwa alokasi belanja modal terbukti 

sebagai variabel intervening. 

Sebagai salah satu komponen dari Dana Perimbangan, DBH yang bersumber 

dari APBN dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan 

memperhatikan potensi daerah penghasil.Sebagai salah satu sumber pendapatan bagi 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota, DBH ditujukan untuk memberikan keadilan bagi 

daerah atas potensi yang dimilikinya, sehingga pemerintah daerah dapat 

menggunakannya untuk penyediaan infrastruktur yang berkenaan dengan potensi 

tersebut melalui belanja modal.  

Hasil penelian ini sejalan dengan penelitian Siswadi, dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

DBH berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: (1) Hasil analisis data diketahui bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga H1 diterima. (2) 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa dana alokasi khusus berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia sehingga H2 diterima. (3) Berdasarkan hasil 

analisis data diketahui bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia, sehingga H3 ditolak. (4) Berdasarkan hasil analisis data 

diketahui bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia sehingga H4 ditolak. (5) Hasil analisis data diketahui bahwa pendapatan asli 
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daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian 

anggaran belanja modal, sehingga H5 ditolak. (6) Hasil analisis data diketahui bahwa 

dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui 

pengalokasian anggaran belanja modal, sehingga H6 ditolak. (7) Hasil analisis data 

diketahui bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sehingga H7 diterima. (8) 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sehingga H8 

diterima. 

4.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

dapat ditambahkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu :Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel 

penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi. Untuk 

penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah variabel lain yang 

mempengaruhi belanja modal dan indeks pertumbuhan manusia, sehingga hasil 

penelitian bisa memiliki kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. 
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