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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Belanja Pegawai, 

dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) terhadap alokasi belanja modal 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 

tahun 2015-2016. Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi APBD 

seluruh kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2015-

2016. Pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan purposive 

sampling dan didapatkan 32 kabupaten / kota dengan 2 tahun amatan. Sehingga 

total sampel yang diteliti adalah 64. Data yang telah dikumpulkan telah dianalisis 

dengan menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian dilakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan 

Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, 

variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.  

Kata Kunci: Alokasi Belanja Modal, PAD, DBH, DAK, Belanja Pegawai, 

SiLPA. 

 

 

Abstract 

The aim of this research is to anayize the influence oflocally generated revenue 

(PAD), revenue sharing (DBH) special allocation fund (DAK), personnel 

expenditure, andremaining balance budget (SiLPA) on the capital expenditure in 

the local government and city district Middle East Java in the period 2015-2016. 

The population of this research is budgetrealization report all of districts and cities 

in Middle Java in the period 2015-2016. Research sampling used purposive 

sampling teachnique and found 32 districts and cities, with 2 years of observation. 

So, the total sample studied was 60. The collected data was analyzed using classic 

assumption test and then do hypothesis test. Testing the hypothesis in thes study 

using multiple regression analysis with t-test, F, and the coefficient of 

determination. The results indicature that locally generated revenue and personnil 

expenditure have a don’t significant influence on the capital expenditure. Mean 

while, revenue sharing, special allocation fund, and remaining balance budged 

asignificant influence on the capital expenditure. 

Keywords: capital expenditure, PAD, DBH, DAK, personnal expenditure, SiLPA 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi dari UU No. 

32 Tahun 2004) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat 

sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada daerah.Diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah 

daerah dapat mengembangkan potnsi daerah, serta diberi kewenangan untuk 

mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secaraefek dan 

efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan 

kemandirian daerah otonom. 

Akibat hal ini maka terjadi pembaharuan dan evolusi dalam berbagai 

bidang pemerintahan, termasuk bidang keuangan pemerintah daerah, salah 

satunya dalam meningkatkan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor 

publik.Bentuk pertanggungjawaban publik dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat wajibnya diwujudkan pemerintah daerah dengan melakukan 

optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektifitas 

(value vor mony). Pemerintah daerah harus mengalokasikan sejumlah dana dalam 

bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Oleh sebab itu, APBD pada 

hakikatnya harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan 

besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan 

fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan rill di 

masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian, alokasi dana yang 

digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan 

manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat layanan yang berorientasi pada 

kepentingan publik (PP No. 58 Tahun 2005). 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan daerah 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 
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retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

PAD yang sah. Dengan meningkatkan PAD diharapkan meningkatkan investasi 

belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin 

baik dan meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap 

pembangunan. 

Danan yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan 

kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

daerah adalah Dana Bagi Hasil (UU No.23 Tahun 2014). Dana Bagi Hasil (DBH) 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan 

merupakan salah satu model dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 

pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD, DAU, 

dan DAK. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (sumber daya alam). 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan, dana bagi hasil pajak 

merupakan dana yang bersumber dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). 

Dana Bagi Hasil sumber daya alam adalah dana yang berasal dari penerimaan 

sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan min 

yak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 

Dana lain yang merupakan salah satu bagian dari dana transfer oleh 

pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi khusus 

merupakan dan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah (UU RI No. 23 

tahun 2014). DAK dialokasikan untuk membantu daerah membantu mendanai 

kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional 

disbanding pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana 

pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga 

berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan (Halim, 

2014: 134). 
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Sumber-sumber pendapatan terus meningkat secara signifikan setiap 

tahun, belanja pegawai mengalami trend peningkatan cukup signifikan setiap 

tahun, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan belanja modal (Sugiyanta, 2016). 

Dalam UU RI No. 13 Tahun 2005, belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah 

semua pengeluaran Negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, 

belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, 

bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran 

Negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau 

barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota, 

Tentara Nasional Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas didalam 

Negara maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

Salah satu pemerintah pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran(SiLPA) tahun sebelumnya. Dalam Undsang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 dinyatakan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan selain 

dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman 

daerah, SiLPA dapat digunakan sebagai dana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas 

beban belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta 

belanja modal, jumlah SiLPA yang idealdapat digunakan sebagai salah satu dasar 

evaluasi  terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target 

penerimaan daerah dan efisien suatu anggaran sangat diharapkan. 

Dalam memberikan layanan insfrastruktur dan sarana prasarana yang ada 

di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan 

prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya 

secara aman dan nyaman dan dapat berpengaruh pada tingkat produktifitas daerah 

yang meningkat. Selain itu, insfrastruktur yang memadai akan dapat menarik 

investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. 

Penelitian tentang pengalokasian belanja modal ini mengacu pada 

penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Febriana dan Praptoyo (2015) dengan 

menggunakan kabupaten/kota seluruh profinsi Jawa Timur sebagai bahan 
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amatan.Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan 

menambah pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan variabel belanja pegawai. 

Perbedaan lain adalah penelitian ini menggunakan periode tahun 2011 hingga 

tahun 2015. Dan penelitian di Jawa Tengah. 

2. METODE 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data yang 

dibutuhkan adalah PAD, DBH, DAK, belanja pegawai, SiLPA dan pengalokasian 

belanja modal, yang diambil dari laporan dokumentasi resmi oleh Direktorat 

Jendral Pertahanan Keuangan jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai literature 

pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil  

Tabel 1.   Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Nilai Koefisien THitung Sig. Keterangan 

(Constant) 

 

PAD 

DBH 

DAK 

BP 

SiLPA 

R Square 

Adjusted R 

Square 

F hitung 

Sig 

-7588110226, 

718 

0,16 

1,244 

0,634 

0,080 

0,426 

0,553 

0,246 

 

5,104 

0,001 

-0,218 

 

0,151 

3,700 

6,020 

2,165 

3,473 

0,828 

 

0,880 

0,000 

0,000 

0,035 

0,001 

 

 

Tidak berpengaruh 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Hasil persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai constant 

sebesar -7588110226,718 apabila nilai variabel PAD, DBH, DAK, Belanja 

Pegawai dan SiLPA bernilai 0, maka nilai variabel pengalokasian belanja modal 

menurun sebesar Rp 7,588.000.000 

Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan koefisien positif sehingga, 

semakin meningkat PAD maka semakin tinggi alokasi belanja modal. Setiap 
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peningkatan Rp 1juta PAD akan meningkatkan alokasi belanja modal sebesar Rp 

16.000 Variabel Dana Bagi Hasil menunjukkan koefisien positif sehingga, 

semakin meningkatnya DBH maka semakin tinggi alokasi belanja modal. Setiap 

peningkatan DBH akan meningkatkan alokasi belanja modal sebesar Rp 

1.244.000 Variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan koefisien positif 

sehingga, semakin meningkatnya DAK maka semakin tinggi alokasi belanja 

modal. Setiap peningkatan Rp 1 juta DAK akan meningkatkan belanja modal 

sebesar Rp 634.000 Variabel Belanja Pegawai menunjukkan koefisien positif 

sehingga, semakin meningkatnya Belanja Pegawai semakin tingi alokasi belanja 

modal. Setiap peningkatan Rp 1.000.000 Belanja Pegawai akan meningkatkan 

alokasi belanja modal sebesar Rp 80.000. Variabel SiLPA menunjukkan koefisien 

positif sehingga, semakin meningkatnya SiLPA maka akanmeningkatkan alokasi 

belanja modal sebesar Rp 426.000. 

Pengujian ini digunakan untuk menguji model regresi dengan melihat 

pengaruh secara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji statistik 

F berdasarkan pengolahan data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F hitung 

= 5,104 dengan probabilitas sebesar 0,001. Nilai probabilitas pengujian lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Hail ini menunjukkan 

bahwa secara simultan alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, 

DBH, DAK, BP, SiLPA. 

Uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.Uji statistik t 

dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis yang 

ditunjukkan pada tabel 4.7 di atas. 

Variabel PAD memiliki nilai t hitung sebesar 0,151 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,880 berada lebih tinggi dari α = 0,05 sehingga menolak H1. 

Hal ini berarti bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

Variabel DBH memiliki nilai t hitung sebesar 3,700 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 berada lebih rendah dari α = 0,05 sehingga menerima 

H2. Hal ini berarti bahwa DBHberpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
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Variabel DAK memiliki t hitung 6,120 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 berada lebih rendah dari α = 0,005 sehingga menerima H3. Hal ini berarti 

bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

Variabel belanja pegawai memiliki nilai t hitung sebesar 2,165 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,035 berada lebih rendah dari α = 0,005 sehingga 

menerima H4. Hal ini berarti bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal. 

Variabel SiLPA memiliki t hitung sebesar 3,473 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 berada lebih rendah dari α = 0,005 sehingga menerima 

H5. Hal ini berarti bahwa SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

Uji koefisien determinasi adalah uji yang dapat dilakukan untuk melihat 

besarnya persentase variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen.berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R
2 

sebesar 0,246 yang menunjukkan bahwa 24,6% variasi indeks alokasi belanja 

modal dapat dijelaskan oleh PAD, DBH, DAK, BP, SiLPA. Sisanya sebesar 

75,4% indeks alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

3.2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel PAD mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,880.Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh 

variabel PAD lebih besar dari 0.05 artinya (H1) ditolak. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya PAD yang 

diterima daerah tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Kemudian 

sumber dana lain untuk membiayai belanja modal adalah Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Khusus, Belanja pegawai dan SiLPA.  

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang diajukan dan 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh permatasari & Mildawati 

(2016). Permatasari & Mildawati (2006), dan Prastiwi, dkk (2016) Berdasarkan 

hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel DBH mempunyai tingkat signifikansi 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja 
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modal karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel DBH lebih kecil dari 

0,05 artinya (H2) diterima. 

Dalam penelitian ini dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap alokasi 

belanja modal yang berarti apabila dana bagi hasil yang diterima daerah tinggi, 

maka semakin tinggi pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah 

tersebut.  

Secara umum, sifat dana bagi hasil sama seperti dana alokasi umum yaitu 

blockgrant. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penentuan alokasi 

belanja dari dana bagi hasil. Namun tetap terdapat pengecualian untuk dana bagi 

hasil minyak bumi dan gas bumi yang sebagian dananya ditujukan untuk anggaran 

pendidikan daerah. Selain itu dana bagi hasil kehutanan yang berasal dari dana 

reboisasi dianggarkan untuk rehabilitasi hutan / lahan (Jiwatami, 2013) 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang diajukan dan 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh permatasari & Mildawati 

(2016). Permatasari & Mildawati (2006), dan Prastiwi, dkk (2016) 

Berdasarkan hasil uji hipotesisdiketahui bahwa variabel DAK mempunyai 

tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh 

variabel DAK lebih kecil dari 0,05 artinya (H3) diterima. 

Dana transfer dari pemerintak selain Dana Alokasi Umum juga berupa 

Dana Alokasi Khusus (DAK).DAK diperuntukkan belanja daerah sesuai dengan 

ketentuan umum dari pusat.Baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan 

publik dan lingkungan.Dalam penelitian ini Provinsi Jawa Tengah variabel DAK 

mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal.Artinya jumlah DAK yang 

diterima oleh daerah terlalu besar, sehingga memiliki peran signifikan dalam 

peningkatan belanja modal. 

Hal ini berarti DAK merupakan faktor penentu alokasi belanja modal 

pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tengah 

perlu lebih banyak mengalokasikan DAK untuk membiayai belanja modal, 

diantaranya untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat 

seperti sekolah dan puskesmas.  
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Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang diajukan dan 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Rofiq (2013), 

Febriana & praptoyo (2015), dan Permatasari & Mildawati (2016). 

Berdasarkan hasil uji hipotesisdiketahui bahwa variabel Belanja Pegawai 

mempunyai tingkat signifikansi 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja 

Pegawai berpengaruh terhadap alokasi belanja modal karena tingkat signifikansi 

yang dimiliki oleh variabel Belanja Pegawai lebih kecil dari 0,05 artinya (H4) 

diterima. 

Dalam penelitian ini trend belanja pegawai searalu memperlihatkan 

kenaikannya disetiap daerah setiap tahunnya.Hal ini dapat dipahami, bahwa 

belanja pegai menjadi salah satu alokasi belanja yang sifatnya mendesak karena 

terkait pembayaran keaparat pemerintah daerah dan jumlah yang signifikan 

menggerus porosi belanja APBD. 

Akan tetapi, jumlah guru mendominasi dari jumlah keseluruhan Pegawai 

Negri Sipil (PNS). Sebagai informasi, pada tahun 2016 jumlah guru PNS di 

Indonesia mencapai 74,15% dari seluruh PNS yang ada. Peraturan perundang-

undangan menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka 

peelaksanaan urusan pemerintah dengan salah satu prioritas pada urusan yang 

sifatnya wajib.Salah satu urusan wajib adalah bidang pendidikan, sehingga belanja 

untuk gaji guru telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan urusan daerah 

yang bersifat wajib tersebut.  

Hasil penelitian ini didukung hipotesis yang diajukan dan konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, dkk (2016) dan Sugiyanto 

(2016) yang dibuktikan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh terhadap 

alokasi belanja modal.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel DBH mempunyai 

tingkat signifikansi 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh 

variabel SiLPA lebih kecil dari 0,05 artinya (H5) diterima. 

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan yang 

digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 
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kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas 

beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja 

pegawai) dan mendanai kewajiban lainya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan.Sehingga dalam penelitian ini SiLPA memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam mendanai belanja modal. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang diajukan dan 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Praptoyo 

(2015) yang dibuktikan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tidak mempunyai 

pengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpebgaruh terhadap alokasi belanja modal 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2016. 

Artinya tinggi rendahnya PAD tidak memiliki peran signifikan dalam peningkatan 

belanja modal daerah. 

Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2016. 

Artinya tinggi rendahnya DBH memiliki peran signifikan dalam peningkatan 

belanja modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 

2015-2016. Artinya tinggi rendahnya DAK memiliki peran signifikan dalam 

peningkatan alokasi belanja modal. Belanja pegawai berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 

2015-2016. Jumlah pegawai pemerintah daerah yang besar merupakan pemicu 

membengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, sehingga 

dana yang diperoleh lebih banyak untuk belanja pegawai. Hal ini berdampak pada 

menurunnya alokasi belanja modal. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2016. Artinya SiLPA memiliki peran signifikan 

dalam peningkatan alokasi belanja modal.  
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4.2 Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek penelitian yaitu tidak 

terbatas hanya pada Profinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitian lebih mungkin 

untuk disimpulkan secara umum.  

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang mempunyai rentang 

waktu yang lebih dari lima tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan 

generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Penelitian selanjutnya sebaiknya 

melibatkan variabel lainya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi alokasi belanja modal, seperti ukuran-ukuran atau jenis-jenis 

penerimaan pemerintah daerah lainya maupun variabel non keuangan seperti 

kebijakan pemerintah atau kondisi makro ekonomi. 
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