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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana 

alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan 

sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 29 Kabupaten 

dan 6 Kota. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa dana bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. Variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi 

khusus, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan sisa lebih pembiayaan 

anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.   

 

Kata Kunci:   Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum,   

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli 

Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze economic growth, general allocation funds, special 

allocation funds, funds for results, regional original income, and the remaining 

excess of the expenditure budget for capital expenditure in the Districts / Cities in 

Central Java Province in 2016-2018. The population used in this study is the 

Regency / City in Central Java Province. The sampling method uses purposive 

sampling method. The total sample is 29 regencies and 6 cities. The analysis used 

in this study uses multiple regression analysis. The results showed that the variable 

funds for results significantly towards capital expenditure. Variable economic 

growth, special allocation funds, general allocation funds, regional original 

income, and the remaining budget funds are not significant for capital expenditure. 

 

Keywords: capital expenditures, economic growth, general allocation funds, 

special allocation funds, revenue sharing funds, regional original 

revenues, remaining budget financing 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, berimplikasi pada 

terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan 
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yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan 

serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

setempat. Oleh karena itu, salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam 

desentralisasi adalah pemerintah daerah yang harus lebih responsif terhadap 

kebutuhan penduduk, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah. 

Pelaksanaan otonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah yang efektif. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 menjelaskan 

bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri ursan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. 

Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan daerah, meminimalisasi kesenjangan antar daerah dan 

meningkatkan infrastruktur daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang 

menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya 

penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

yang bersangkutan, baik yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, 

perencanaan ekonomi dan perencanaan yang lain semuanya dilimpahkan dari 

pusat ke daerah. 

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah 

untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan  daerah yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka memenuhi 

pelayanan publik. Berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2004, salah 

satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Setiap daerah mempunyai 

kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan, hal ini 

menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal maka pemerintah 



 

3 

 

mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan 

desentralisasi. 

Dengan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah maka pemerintah 

daerah dapat leluasa melaksanakan pembangunan daerah dengan 

menggunakan belanja modal. Menurut Siburian dan Juliansyah (2019) belanja 

modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan 

membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta insfrastruktur 

menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang  dapat 

mempengaruhi belanja modal antara lain pertumbuhan ekonomi, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan sisa 

lebih pembiayaan anggaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga peneliti 

tertarik ingin melakukan penelitian mengenai belanja modal, untuk 

mengembangkan penelitian dari Siburian dan Juliansyah (2019) peneliti 

menambahkan satu variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi. Peneliti 

ingin mengambil judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, 

DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI 

HASIL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi 

Empiris pada Provinsi Jawa Tengah 2016-2018)”. 

2. METODE  

2.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan metode 

penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitaif dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan 
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untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan sisa lebih 

pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. 

2.2. Populasi, Sampel, dan Metode Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2016-2018 yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan purposive 

sampling, dari 29 Kabupaten dan 6 Kota selama periode 2016 – 2018 berjumlah 

105 sampel yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.  

2.3. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data 

pada penelitian ini diperoleh  dengan mengakses website resmi Badan Pusat 

Statistik https://www.bps.go.id/ dan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK) https://www.djpk.depkeu.go.id/ 

2.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah   

dokumentasi dan studi kepustakaan. 

2.5.  Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

2.5.1. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(PP No. 71 Tahun 2010). 

Belanja Modal = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 x 100% 

2.5.2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan Perubahan Produk Domestik Bruto 

(PDB) pertahun yang dinyatakan dalam bentuk satuan persen 

(Ayem&Pratama, 2018). Variabel pertumbuhan ekonomi dapat diukur 

dengan menggunakan 

Pertumbuhan Ekonomi = 
(𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1)

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 𝑋 100% 

 

https://www.bps.go.id/
https://www.djpk.depkeu.go.id/
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2.5.3. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Variabel 

dana alokasi umum dapat diukur dengan menggunakan 

Dana Alokasi Umum = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑈𝑚𝑢𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 X 100% 

2.5.4. Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Variabel 

dana alokasi khusus dapat diukur dengan menggunakan 

Dana Alokasi Khusus = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝐾ℎ𝑢𝑠𝑢𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 X 100% 

2.5.5. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang disalurkan kepada daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

(Siburian dan Juliansyah, 2019). Variabel dana bagi hasil dapat diukur 

dengan menggunakan 

Dana Bagi Hasil = Total Realisasi Dana Bagi Hasil 

2.5.6. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua hasil dari daerah yang 

menjadi sumber perekonomian daerah itu sendiri (Siburian dan 

Juliansyah,2019).  

PAD  = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan   

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain PAD 

yang Sah 
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2.5.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan Laporan 

Realisasi Anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan 

(PP RI No. 71 Tahun 2010).  

SiLPA = Total SiLPA Tahun Sebelumnya 

2.6. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan 

ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan 

asli daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap variabel 

dependennya yaitu belanja modal. Adapun model regresi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

BM= α + β₁PEt + β₂DAUt + β₃DAKt + β₄DBHt + β₅PADt + β₆SiLPA + e 

Keterangan : 

  α  = Konstanta 

  βі = Intersep/Slope/Koefesien Regresi 

  BM = Belanja Modal 

  PE = Pertumbuhan Ekonomi 

  DAU = Dana Alokasi Umum 

  DAK = Dana Alokasi Khusus 

  DBH = Dana Bagi Hasil 

  PAD = Pendapatan Asli Daerah 

  SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

  t  = Periode 

  e  = Error 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa 

Tengah selama periode 2016-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini telah 

memenuhi kriteria purposive sampling yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari pemilihan sampel sebagai berikut: 

Tabel IV.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

NO Kriteria Jumlah 

1.  Populasi : Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada 
Provinsi Jawa Tengah 
 

35 

Total Sampel Penelitian (35x3) = 105 

Data Outlier 0 

Total Sampel akhir selama 3 tahun 105 

Sumber: https://www.bps.go.id/ dan https://www.djpk.depkeu.go.id/  

3.2.  Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan deskripsi data dari semua variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji 

statistik deskriptif adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Belanja Modal 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
Dana Bagi Hasil 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran 

105 
105 

 
105 
105 
105 
105 

 
105 

,000 
,002 

 
,281 
,015 
,00 

1,71 
 

,00 

,316 
,223 

 
,567 
,196 
2,46 
1,82 

 
1,19 

,19116 
,08292 

 
,46950 
,13307 
5,1259 
3,6819 

 
2,4626 

,051174 
,017891 

 
,045466 
,032962 
4,3079 
2,5118 

 
1,5840 

Valid N (listwise) 105     

Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran 4 

https://www.bps.go.id/
https://www.djpk.depkeu.go.id/
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Berdasarkan tabel IV.3 hasil dari uji statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa belanja modal memiliki nilai minimum sebesar ,000 dan nilai maximum 

sebesar ,316 serta nilai mean sebesar ,19116 dan nilai standar deviasi sebesar 

,051174. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 

,002 dan nilai maximum sebesar ,223 serta nilai mean sebesar ,08292 dan nilai 

standar deviasi sebesar ,017891. Sedangkan dana alokasi umum memiliki nilai 

minimum sebesar ,281 dan nilai maximum sebesar ,567 serta nilai mean 

sebesar ,46950 dan nilai standar deviasi sebesar ,045466. Sedangkan dana 

alokasi khusus memiliki nilai minimum sebesar ,015 dan nilai maximum 

sebesar ,196 serta nilai mean sebesar ,13307 dan nilai standar deviasi sebesar 

,032962. Sedangkan dana bagi hasil memiliki nilai minimum sebesar ,00 dan 

nilai maximum sebesar 2,46 serta nilai mean sebesar 5,1259 dan nilai standar 

deviasi sebesar 4,3079. Sedangkan pendapatan asli daerah memiliki nilai 

minimum sebesar 1,71 dan nilai maximum sebesar 1,82 serta nilai mean 

sebesar 3,6819 dan nilai standar deviasi sebesar 2,5118. Dan sisa lebih 

pembiayaan anggaran memiliki nilai sebesar ,00 dan nilai maximum sebesar 

1,19 serta nilai mean sebesar 2,4626 dan nilai standar deviasi sebesar 1,5840. 

3.3.  Uji Asumsi Klasik 

3.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 

data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal ataupun 

tidak. Penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data dapat 

dilihatdari tingkat signifikasi. Jika taraf signifikansi > 0,05 maka data 

terdistribusi dengan normal. Pengujian normalitas ini menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Sminov Test. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil 

dari uji normalitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
 

Kolmogrov-
Smirnov Z 

P-value Sig. Keterangan 

Unstandardized 
Residual 

0,651 0,790 P > 0,05 Normal 
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       Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran 5 

Berdasarkan hasil dari tabel IV.4 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa 

nilai Kolmogorov-smirnov sebesar 0,651 dan P-value sebesar 0,790 >  = 

0,05. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan tabel IV.4 hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai 

data yang terdistribusi normal. 

3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antar variabel independen dalam model regresi berganda. Untuk 

mendeteksi adanya multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance  dan 

VIF (Variance Inflation Factor). Tabel dibawah ini menunjukkan hasil 

dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:      

            Tabel IV.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
Dana Bagi Hasil 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 

,946 
,330 
,736 
,647 
,251 

 
,527 

1,057 
3,034 
1,358 
1,546 
3,985 

 
1,896 

Bebas Multikolinearitas 
Bebas Multikolinearitas 
Bebas Multikolinearitas 
Bebas Multikolinearitas 
Bebas Multikolinearitas 
 
Bebas Multikolinearitas 

       Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran 6 

Berdasarkan tabel IV.5 hasil uji multikolinearitas menunjukkan jika 

seluruh variabel independen dalam penelitian memiliki nilai tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini. 

3.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu dengan kesalahan pengganggu yang lain. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan metode Durbin 
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Watson. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

         Tabel IV.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Keterangan Durbin Watson Keterangan 

1 Belanja Modal 1,893 Bebas Autokorelasi 

              Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran 7 

Berdasarkan tabel IV.6 hasil dari uji autokorelasi menunjukkan bahwa 

hasil dari Dw sebesar 1,893 dan DW Tabel untuk dL= 1.0974 dan dU = 

1,8835, (4-dU)= 2,1165 Hasil nilai dari DW hitung dibandingkan dengan 

DW tabel, jadi 1,8835 < 1,893 < 2,1165, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. 

3.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

dalam suatu regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser. Tabel dibawah 

ini menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

      Tabel IV.7 

 Uji Heteroskedastisitas 

 Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran 8 

Pada Tabel IV.7 hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi 

Variabel thitung Sig. Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
Dana Bagi Hasil 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 

-,153 
1,468 
-,418 
,729 
,469 

 
-,864 

,879 
,145 
,677 
,467 
,640 

 
,390 

Bebas Heterokedastisitas 
Bebas Heterokedastisitas 
Bebas Heterokedastisitas 
Bebas Heterokedastisitas 
Bebas Heterokedastisitas 

 
Bebas Heterokedastisitas 
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> 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model 

regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3.4. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier 

berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV.8 

Hasil Analisis Regresi 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran 9 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel IV.8, maka model 

persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

     BM = 0,250 - 0,214PEt - 0,103DAUt - 0,121DAKt + 4,491DBHt – 

1,216PADt + 1,544SiLPA + e 

3.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pertumbuhan ekonomi 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,432 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H1 

ditolak. 

Hal seperti ini dikarenakan pemerintah daerah mengalokasikan dana 

dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset 

tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan 

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 

maupun untuk fasilitas publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini 

Model B Sig. 

Constant 
Pertumbuhan Ekonomi 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
Dana Bagi Hasil 
Pendapatan Asli Daerah 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran 

0,250 
-0,214 
-0,103 
-0,121 
4,491 
-1,216 
1,544 

,013 
,432 
,569 
,469 
,012 
,565 
,187 
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belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang 

produktif, dan sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif ( Nova 

Rudiansah,2017). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Syukri dan Hinaya, 

2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

3.6. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel dana alokasi umum 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,569 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H2 

ditolak. 

Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai 

kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli 

daerahnya tidak terlalu signifikan. Maka dari itu dana alokasi umum tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal, dikarenakan DAU yang selama ini 

diterima oleh daerah diindikasikan tidak digunakan untuk pembangunan 

daerah, melainkan untuk hal-hal yang lain dan memungkinkan daerah tidak 

menggunakan sesuai dengan prioritasnya dalam peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat, serta mengindikasi bahwa dana yang diterima oleh daerah hanya 

diperuntukakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai 

dan hanya sedikit digunkan untuk belanja modal.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Syukri dan Hinaya, 

2019) dan (Siburian dan Juliansyah, 2019) yang menyatakan bahwa dana 

alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

3.7. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel dana alokasi khusus 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,469 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

dana alokasi khusus  tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H3 

ditolak. 

Dana alokasi khusus cenderung meningkatkan aset pemerintah daerah 

namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti karena dana alokasi 
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khusus belum optimal serta dana alokasi khusus yang dialokasikan kepada 

pemerintah daerah untuk peningkatan keperluan daerah tidak sesuai dengan 

kebijakan seperti meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana serta 

pelayanan publik. Namun pemerintah daerah yang menerima DAK wajib 

menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK 

yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana Pendamping tersebut 

wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan (Handayani dan 

Nuraina, 2012). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Syukri dan Hinaya, 

2019) dan (Siburian dan Juliansyah, 2019)yang menyatakan bahwa dana 

alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

3.8. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel dana bagi hasil 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H4 diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH berpengaruh 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Karena dana bagi hasil merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah 

dalam pembangunan dan memenuhi belanja modal, serta belanja modal akan 

sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dari dana bagi hasil karena dana 

bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan 

alokasi anggaran belanja modal. Tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk 

mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Susanti dan Fahlevi, 

2016) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

3.9. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pendapatan asli daerah 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,565 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H5 

ditolak. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah 

daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja 

daerah, selain itu Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna 

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. 

Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampun memberikan efek yang signifikan 

terhadap belanja modal oleh pemerintah dan mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Berdasarkan penelitian ini bahwa Pendapatan Asli Daerah 

tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena pendapatan asli daerah yang 

diperoleh belum optimal yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan 

daerah dan pendapatan asli daerah tidak mampu meningkatkan dana terhadap 

APBD kabupaten/kota sehingga dalam pengalokasian belanja modal masih 

bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mentayani dan 

Rusmanto, 2013). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Suryani dan Pariani, 

2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

4.0. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel sisa lebih pembiayaan 

anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,187 > 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal, sehingga H6 ditolak. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat disebabkan karena adanya 

kecenderungan praktek yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Jawa 

Tengah, 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 karena SiLPA hanya 

akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi 

Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari 

komponen Pengeluaran Pembiayaan. SiLPA merupakan kas tunai sebagai sisa 
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anggaran, sedangkan kas dalam neraca akhir adalah kas dan setara kas yang 

dimiliki pemerintah daerah yang timbul dari aktivitas anggaran maupun non 

anggaran. Pertumbuhan SiLPA dapat digunakan untuk menilai kinerja anggaran 

(Arifah dan Haryanto,2019). Besaran SiLPA yang masih tinggi membawa 

dampak positif dan negatif bagi daerah, dampak positifnya adalah adanya imbal 

balik yang diterima Pemda dari SiLPA yang disimpan di perbankan yaitu dapat 

berupa giro atau pendapatan bunga yang masuk dalam akun lain-lain PAD yang 

sah dan juga penambahan anggaran belanja untuk tahun berikutnya. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini bahwa SiLPA anggaran digunakan untuk menutup 

defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi 

belanja termasuk belanja modal. Apabila defisit anggaran belum tertutup maka 

harus mengurangi pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya atau 

dengan mengurangi belanja serta  pengeluaran pembiayaan sehingga angka 

SiLPA ini sama dengan nol. Maka dari itu SiLPA tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Arifah dan 

Haryanto, 2019) yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

4.  PENUTUP  

4.1.  Simpulan 

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan 

sig 0,432 > 0,05, sehingga H₁ ditolak. 

2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan 

tingkat sig 0,569 > 0,05, sehingga H₂ ditolak. 

3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan 

tingkat sig 0,496 > 0,05, sehingga H₃ ditolak. 

4. Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal dengan tingkat sig 

0,012 < 0,05, sehingga H₄ diterima. 

5. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan 

tingkat sig 0,565 > 0,05, sehingga H₅ ditolak. 
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6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal dengan tingkat sig 0,187 > 0,05, sehingga H₆ ditolak. 

4.2.  Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang mungkin 

mengakibatkan hasil penelitian kurang akurat. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas pada variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan 

ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, 

pendapatan asli daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap 

belanja modal. 

2. Tahun pengamatan hanya dari tahun 2016-2018, sehingga hasil penelitian 

belum bisa memberikan hasil yang maksimal. 

4.3.  Saran  

Penelitian mengenai belanja modal pada penelitian selanjutnya 

diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berkualitas, dengan 

mempertimbangkan saran mengenai beberapa hal sebagai berikut ini: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen 

lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap belanja modal seperti luas 

wilayah. 

2. Peneliti disarankan dapat memperpanjang periode penelitian sehingga 

dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam waktu jangka panjang 

atau menambah wilayah atau objek penelitian, misalnya se pulau Jawa. 
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