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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA 

ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN SiLPA TERHADAP ALOKASI 

BELANJA MODAL  

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016) 

Abstrak 

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

Alokasi Umum (DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK),  Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisah 

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2016. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Jawa 

Timur yang telah diaudit oleh BPK untuk tahun 2015-2016 dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) mulai dari tahun 2015- 2016. Yang bersumber dari website 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

yaitu (www.djpk.depkeu.go.id). Data ini menggunakan Laporan Keuangan seluruh 

Kabupaten/Kota Jawa Timur. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa PAD, DAK, dan DBH  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan 

DAU, dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil uji koefisien 

determinasi menggunakan nilai Adjusted R Square sebesar 0,751 atau 75,1% sedangkan 

sisanya 0,249 atau 24,9% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang 

diteliti. 

Kata Kunci :  pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi 

hasil, silpa dan belanja modal. 

Abstract 

This study aims to determine the effect of Local Revenue (PAD), General Allocation 

Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), and 

Budget Financing Surplus (SiLPA) on the allocation of Capital Expenditures for provincial 

governments in Indonesia in 2015-2016. The data used in this study are in the form of 

District / City Government Financial Reports (LKPD) which have been audited by the 

BPK for 2015-2016 and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) starting 

from 2015-2016. Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance of the 

Republic of Indonesia, www.djpk.depkeu.go.id. This data uses the Financial Statements of 

all East Java Districts / Cities. Testing the hypothesis used is multiple linear regression 

analysis with t test, f test, and coefficient of determination. The results of the study state 

that PAD, DAK, and DBH have a significant influence on capital expenditure. Whereas 

DAU, and SiLPA have no significant effect on capital expenditure. The test results of the 

coefficient of determination using the Adjusted R Square value of 0.751 or 75.1% while 

the remaining 0.249 or 24.9% can be explained by other factors outside the model studied. 

Keywords: Capital Expenditures Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special 

Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Budget Financing Surplus, Capital 

expenditure. 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde 

Reformasi, pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengalami 

perubahan, dimana sebelum reformasi, sistem pemerintahan yang dianut bersifat 

sentralistik, kemudian semenjak tahun 1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau 

yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan revisi 

menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk 

mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan 

keuangan daerah sendiri. Penyelenggaraan urfusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah 

yang disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.( Novianto dan 

Hanafiah, 2015). 

 Dalam rangka untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal, 

maka diberlakukanlah UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal yang di atur dalam UU No. 

33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu Pajak Daerah (Tax Assignment), Dana Bagi 

Hasil (Revenue Sharing) dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan 

desentralisasi fiskal ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan 

penerimaan daerahnya sehingga mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat 

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. (Sudarwadi, 2015). 

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mendefinisikan anggaran merupakan 

pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, 

belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut 

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut (Sugiyanto, 2016), 

anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk 

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak 

terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 

yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai 

fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi (Sugiyanto, 
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2016). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 

dalam APBD untuk menambah aset tetap. 

 Tiga komponen  APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan 

daerah. Jika komponen ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang 

baik pula bagi perekonomian daerah. Menurut (Sari,dkk, 2017), menjelaskan bahwa 

belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja 

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak 

terkait dengan pelaksanaan program kegiatan seperti bunga, subsidi, bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, sedangkan  belanja langsung merupakan 

kegiatan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan 

program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. 

 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap tersebut 

digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. 

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, 

baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik 

(Febriana 2015). Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Sesuai Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah, 

yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti 

dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya. Dengan adanya belanja modal diharapkan adanya 

multiplier effect, secara makro dan mikro bagi perekonomian nasional Indonesia, dan 

khususnya bagi daerah (Febriana 2015). 

 Dari berbagai penelitian telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi 

belanja modal diantaranya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 

khusus dan dana bagi hasil, dan silpa. 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Pratama 

2017). Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal daerah 

sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Sedangkan sumber kekurangan 
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pendanaan diharapkan dapat digali melalui Pendapatan Asli Daerah. Setiap penyusunan 

APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan 

belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus 

menggali PAD yang sebesar-besarnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan 

Hanafiah (2015), Febriana (2015), Pratama (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja modal. Sementara dari penelitian 

wandira (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. 

 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat  DAU adalah Dana yang 

bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan untuk Provinsi dan kabupaten/kota 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar 

kecilnya celah fiskal (fiscal gap) daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah 

(fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi 

fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang 

relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar 

akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan 

fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Jadi dengan kata lain, jika 

pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut kurang mandiri. 

Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tesebut kecil sehingga pemerintah 

pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut (Darise,2007:39 dalam Janah, 

dkk 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) dan Janah, dkk (2017), 

menyatakan bahwa dana alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 

Berbeda dengan penelitian Paramarta dan Budiasih (2016), Sugiyanto (2016) dan Susanti 

dan Fahlevi (2016) dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap Alokasi Belanja 

Modal. 

 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah Dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN (Janah, dkk 2017). 

Daerah tertentu adalah daerah yang memnuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk 

mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi 
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DAK. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) dan Sugiyanto (2016), 

menyatakan bahwa dana alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 

Berbeda dengan penelitian Sudarwadi (2015) dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh 

terhadap Alokasi Belanja Modal. 

 Berbeda lagi dengan Dana bagi hasil (DBH) merupakan hak Daerah atas 

pengelolaan sumber-sumber penerimaan Negara yang dihasilkan dari masing-masing 

Daerah, yang besarnya ditentukan atas Daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan 

perundangan yang berlaku. Definisi DBH Berdasarkan UU 33 Tahun 2014, Dana bagi 

hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

Desentralisasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh wandira (2013) dam Janah, dkk (2017) 

menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 

Berbeda dengan penelitian Sari, dkk (2017) dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh 

terhadap Alokasi Belanja Modal. 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD merupakan salah satu parameter 

kinerja organisasi pemerintah daerah yang mendapat perhatian utama dari para pemangku 

kepentingan (Mardiasmo, 2002) (Devvas dikutip dari Sari dkk, 2017) menjelaskan bahwa 

informasi SiLPA APBD yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan 

salah satu indikator bagi rekanan pemerintah daerah dalam membuat keputusan 

perencanaan investasi. Sementara, informasi arus kas pemerintah daerah diyakini mampu 

memberiakan informasi untuk membantu para memilika kepentinagan dalam memprediksi 

arus kas yang akan didistribusikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggarakan 

pemerintahannya. Menurut Sari dkk (2017) di masa yang akan datang digunakan untuk 

menutupi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung 

dimasa yang akan datang sehingga peranan SILPA berpengaruh besar pada komposisi 

belanja daerah dimasa yang akan datang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari. dkk 

(2017) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Berbeda 

dengan penelitian Afkarina (2017) sisa lebih pembiayaan anggaran tidak memiliki 

pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 

 Adanya inkonsistensi dalam penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan 

penelitian ulang terhadap Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan SiLPA, Terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian 

ini mengembangkan penelitian dari Sudarwadi, (2015) dengan judul “Pengaruh Pendapatan 
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Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal 

Daerah, dan peneliti menambahkan dua variabel independen yang digunakan yaitu Dana 

Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA) Objek dari penelitian ini yaitu 

pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016. Belanja 

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran anggaran untuk perolehan 

aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset 

tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan 

untuk dijual. Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara 

alokasi belanja modal dengan total belanja. Adapun perbedaan objek penelitian ini adalah 

rentang waktu yang berbeda yaitu periode 2015-2016 dan objek penelitiannya di Jawa 

Timur.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus, dana bagi hasil, dan silpa terhadap alokasi belanja modal (Setudi Empiris 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTimur 2015-2016).” 

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota. Metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan Sampling Jenuh (Sensus) dengan kriteria 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyusun laporan keuangan 

pemerintah daerah dan telah diaudit oleh BPK-RI serta dapat diakses. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 

2015-2016 yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

diperiksa oleh BPR-RI tahun 2015-2016. Uji hipotesis ini menggunakan metode analisis 

regresi berganda (Multiple Linear Regression Method). Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, dan ABM. 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BM 76 74.291.701.183 1.789.394.044.827 469.967.607.853 289.723.644.010 

PAD 76 104.233.584.925 4.090.206.769.387 378.763.992.110 636.020.575.546 

DAU 76 382.373.637.000 1.709.892.845.000 933.675.317.159 298.424.251.526 

DAK 76 7.125.690.000 477.440.235.291 169.497.531.657 119.973.495.846 

DBH 76 40.674.950.433 994.881.177.034 129.813.601.562 167.771.166.683 

SiLPA 76 91.492.226.068 1.414.942.990.241 311.112.077.487 216.180.698.441 

Valid N 

(listwise) 

    Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Hasil statistik menunjukkan bahwa: 

Hasil Statistik Alokasi Belanja Modal mempunyai nilai rata-rata selama dua tahun 

sebesar Rp 469.967.607.853 dengan nilai tertinggi sebesar Rp 1.789.394.044.827 dan nilai 

terendah sebesar Rp 74.291.701.183 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 289.723.644.010 

dari nilai rata-rata. 

Hasil Statistik Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata selama dua tahun 

sebesar Rp 378.763.992.110 dengan jumlah PAD tertinggi sebesar Rp 4.090.206.769.387 

dan jumlah PAD terendah sebesar Rp 104.233.584.925 dengan standar deviasi sebesar Rp 

636.020.575.545 dari rata-rata 

Hasil Statistik Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 

Rp 933.675.317.159 dengan nilai tertinggi sebesar Rp 1.709.892.845.000 dan nilai 

terendah sebesar Rp 38.237.363.000dan nilai standar deviasi sebesar Rp 298.424.251.525 

dari rata-rata. 

Hasil Statistik Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata selama dua tahun 

sebesar Rp 169.497.531.657 dengan nilai tertinggi sebesar Rp 477.440.235.291 dan nilai 

terendah sebesar Rp 7.125.690.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 1.19.973.495.846 

dari rata-rata. 

Hasil Statistik Dana Bagi Hasil memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar 

47390,6500, nilai tertinggi sebesar Rp 129.813.601.562 dengan nilai tertinggi sebesar Rp 

994.881.177.034 dan nilai terendah sebesar  Rp 40.674.950.433 dan nilai standar deviasi 

sebesar Rp 167.771.166.683 dari rata-rata. 

Hasil Statistik SiLPA memiliki nilai rata-rata selama dua tahun sebesar Rp 

311.112.077.487 dengan nilai tertinggi sebesar Rp 1.414.942.990.241 dan nilai terendah 
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sebesar Rp 91.492.226.068 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 216.180.698.441 dari nilai 

rata-rata. 

3.2 Uji Asumsi Klasik  

Tabel 2. Uji Normalitas 

Variabel p-value Ketentuan Kesimpulan 

Unstandardized Residual 0,232 > 0,05 Distribusi data normal 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel unstandardized residual 

memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa distribusi data 

normal. 

Tabel 3. Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Ketentuan Kesimpulan 

1,767 -2 < DW < +2 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 

1,767 dimana berada diantara -2 sampai +2 sehingga persamaan model regresi dalam 

penelitian ini bebas dari permasalahan autokorelasi. 

Tabel 4. Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

Pendapatan Asli Daerah 0.250 3.999 Tidak terjadi multikolinearitas 

Dana Alokasi Umum 0.503 1.986 Tidak terjadi multikolinearitas 

Dana Alokasi Khusus 0.629 1.591 Tidak terjadi multikolinearitas 

Dana Bagi Hasil 0.942 1.061 Tidak terjadi multikolinearitas 

SiLPA 0.215 4.658 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance>0,10 dan nilai VIF<10, maka 

dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi. 

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Ketentuan Kesimpulan 

Pendapatan Asli Daerah 0.764 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Dana Alokasi Umum 0.335 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Dana Alokasi Khusus 0.158 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Dana Bagi Hasil 0.118 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

SiLPA 0.730 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder diolah,2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. 
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3.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Tabel5.  Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Β 

T 

hitung Sig. Keterangan 

Konstanta 62.201.408 1.072 0.287 

Pendapatan asli daerah .275 5.235 0.000 H1 diterima 

Dana alokasi umum .153 1.936 0.057 H2 ditolak 

Dana alokasi khusus .375 2.138 0.036 H3 diterima 

Dana Bagi Hasil .270 2.635 0.010 H4 diterima 

SiLPA .201 1.208 0.231 H5 ditolak 

R
2 

0.768 

Adjusted R
2 

75.1% 

Fhitung 46.268 

Sig 0.000 

 Sumber :Data sekunder diolah,2019 

3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh 

thitung sebesar 5,235 > t tabel sebesar 1,991 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 

batas signifikansi sebesar 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dalam penelitian ini 

secara statistic terbukti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap alokasi belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya 

pendapatan asli daerah maka akan mengakibatkan peningkatan belanja modal. 

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pad yang sah. Besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam 

menentukan belanja modal. Setiap penyusunan  dalam APBD terkait dengan belanja modal 

harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli 

daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan 

pemerintah pusat/provinsi, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dan 

daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa 

bantuan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.  

Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Novianto dan hanafiah (2015), Afkarina (2017), Pratama (2016), Janah dkk (2017), Susanti 

dan Fahlevi (2016), Sri dkk (2016), dan Sudarwadi (2015) yang membuktikan adanya 

pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal. 
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3.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum Tidak Brepengaruh Terhadap Alokasi Belanja 

Modal 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel dana alokasi umum 

diperoleh t hitung sebesar 1,936 > t tabel sebesar 1,991 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,057 > batas signifikansi sebesar 0,05, maka Ho diterima dan H2 ditolak. 

Dalam penelitian ini secara statistik terbukti bahwa dana alokasi umum tidak 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal terbukti. Hal ini membuktikan bahwa 

DAU yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah 

yang terlihat dalam alokasi belanja modal. penurunan terhadap dana alokasi umum 

maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan pada alokasi belanja modal. 

DAU bersifat block grant memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan 

prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka ontonomi daerah. DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal 

hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan hanya sedikit yang 

digunakan untuk belanja modal hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. 

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian Sari dkk (2017), dan Sugiyanto (2016) dana alokasi umum tidak 

memiliki pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 

3.6 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel dana alokasi khusus 

diperoleh t hitung sebesar 2,138 > t tabel sebesar 1,991 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,036 < batas signifikansi sebesar 0,05, maka Ho ditolak dan H3 diterima. 

Dalam penelitian ini secara statistik terbukti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa yang mendapatkan DAK 

yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula dan juga 

memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat 

dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. 

Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat 

menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan 

kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang 

berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. 
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Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk 

memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. 

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Wadira (2013), dan Novianto (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

3.7 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel dana bagi hasil diperoleh t hitung 

sebesar 2,635 > t tabel sebesar 1,991 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 < batas 

signifikansi sebesar 0,05, maka Ho ditolak dan H4 diterima. Dalam penelitian ini secara 

statistik terbukti bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi 

belanja modal. Hal ini membukti bahwa  pertimbangan untuk menentukan besarnya alokasi 

belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DBH. Semakin tinggi DBH 

maka akan mempengaruhi peningkatan alokasi belanja modal. 

Dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan 

salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

memenuhi belanja daerah yang bukan berasal daeri PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi 

hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang dihasilkan atas daerah 

penghasilan. Penerimaan DBH pajak bersumber dari pajak penghasilan sedangkan 

penerimaan DBH SDA bersumber dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, 

Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi. 

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Novianto dan Hanafiah (2015), Susanti dan Fahlevi (2016), dan Janah dkk (2017), 

menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan sinifikan terhadap alokasi 

belanja modal. 

3.8 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap  

 Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel silpa diperoleh t hitung sebesar 

1,208 < t tabel sebesar 1,991 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,231 > batas signifikansi 

sebesar 0,05, maka Ho diterima dan H5 ditolak. Dalam penelitian ini secara statistik 

terbukti bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal terbukti secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa  pertimbangan untuk 

menentukan besarnya alokasi belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sisa 
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pembelanjaan anggaran. Semakin tinggi SiLPA maka akan mempengaruhi peningkatan 

alokasi belanja modal. 

kecenderungan praktek yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, 

untuk membelanjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam bentuk belanja 

pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 

12 (dua belas) bulan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan penerimaan 

pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 

kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban 

belanja langsung (belanja barang dan jasa, Belanja Modal dan belanja pegawai) dan 

mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum 

diselesaikan. Sehingga tidak seluruhnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran digunakan 

untuk Belanja Modal seutuhnya karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga digunakan 

untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu suatu daerah untuk menutupi 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran. 

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Afkaria (2017), dan Febriana (2015) Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tidak berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. 

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi kusus,dan dana bagi hasil 

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel dana 

alokasi umum dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap tingkat belanja modal 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang meliputi ruang lingkup yang 

hanya mencakup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara statistik 

dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2015-2016 dan penelitian ini hanya 

menggunakan Lima variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan SiLPA yang digunakan untuk menganalisis 

pengaruh-pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu belanja modal sehingga hasil 

penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi belanja modal, 

serta penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan realisasi APBD yang 

datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, sehingga hal ini 

menjadikan hasil penelitian ini tidak mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi 
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permasalahan dari belanja modal dan pada akhirnya tidak dapat digeneralisasikan menjadi 

suatu penelitian yang kredibel. 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini 

dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, 

yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih 

luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat serta bisa memberikan 

gambaran yang lebih rill tentang belanja modal dengan menggabungkan laporan rencana 

dan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk lebih banyak menggunakan variabel independen dan untuk menggunakan variabel 

moderating sebagai bagian dari interaksi yang diduga mampu menjelaskan secara 

maksimal variasi terhadap variabel dependen. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak 

hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD, tetapi juga melalui 

metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung. Penelitian selanjutnya 

disarankan agar mengambil sampel kabupaten dan kota di luar Daerah Jawa Timur, agar 

dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/ kota di luar 

Provinsi Jawa Timur. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Rona. 2014. “ Pengaruh Sisa Anggaran  Pendapatan, Pendapatan Sendiri dan 

Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal”. Iqtishadia, Vol. 7, No.1.  

Aditiya dan Dirgantari. 2017.” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran terhadap Belanja 

Modal”. Kompartemen, Vol. XV No.1 

Adyatma, E. dan Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai 

Pemoderasi. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. ISSN: 1979-4878 

Vol.1, No.2, Nopember 2015. 

Febriana, S. I. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada 

Provinsi  Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 4(9): 1-22. 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. 

Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN. 

Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 



14 

Jannah, dkk. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasi Belanja Modal”. 

Warta Ekonomi VOL 07 NO 17. 

Mardiasmo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 

Novianto, Riko dan Hanafiah. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

DanaPerimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal 

PadaPemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Jurnal 

Ekonomi, Volume 4, No. 1. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Belanja Modal. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 33/PMK.07/2015 tentang Peta 

Kapasitas Fiskal Daerah. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Belanja Modal. 

Paramartha, Fajar dan Budiasih, Nyoman. 2016. “Analisis Flypaper Effect, Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  Pada Belanja 

Modal”. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 15, No. 2. 

Pratama, 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi 

sebagai Variabel Moderasi”. Jurnal Akuntansi  Universitas Jember, Vol. 14 

No. 1. 

Sari, dkk. 2017,” Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah , Dana 

Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi 

Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali”. ISSN: 2301-8879. 

Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1. 

Sudarwadi, 2015. “pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal”. ISBN: 978-602-17129-5-5. Available 

Online. Jurnal Akuntansi Universitas Papua. 

Sugiyanta, 2016. “Analisa Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Universitas Jember 

– Vol. 14 No. 1.

Suparmoko. 2006. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. 

Yogyakarta: ANDI. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 



15 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat 

dan Daerah. 

Verawaty et al. 2015. Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan 

Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di 

Indonesia.Simposium Nasional Akuntansi XVIII. 

Wandira. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja 

Modal. (studi Empiris pada Pemerintah Provinsi seIndonesia Periode 2008-

2010). Diponegoro Jurnal of Accounting. 

www.djpk.depkeu.go.id 


