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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-

2018)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi
Hasil (DBH), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa
Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2016-2018. Populasi data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD
pada tahun 2016-2018 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling
sesuai kriteria yang ditentukan. Maka jumlah sampel penelitian 185, data outlier
20, sehingga data yang bisa diolah berjumlah 85. Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, sedangkan uji asumsi klasik
terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji
heteroskedastisitas yang digunakan untuk menilai keabsahan persamaan regresi
selain itu terdapat uji t, uji f, pada level signifikan 5% dan koefisiensiu
determinasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Alokasi
Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU),dan Dana Bagi Hasil (DBH), tidak
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kata kunci : pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dana
alokasi khusus (dak), dana bagi hasil (dbh), dan indeks pembangunan manusia
(ipm)

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD),
General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue
Sharing Fund (DBH), on the Human Development Index (IPM) in districts / cities
in Central Java Province. This research is a quantitative study, namely research
using secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Central Java
Province. The data used is in the form of District / City APBD Realization Reports
in Central Java Province in 2016-2018. The secondary data population is sourced
from the 2016-2018 APBD Realization Report using purposive sampling
technique according to the specified criteria. . So the number of research samples is
185, outlier data is 20, so that the data that can be processed is 85. The analysis
technique used in this research is multiple linear regression, while the classical
assumption test consists of normality test, multicolonierity test, autocorrelation
test, and heteroscedasticity test used to assess the validity of the regression
equation besides that there is a t test, f test, at a significant level 5 % and the
coefficient of determination. The results of the study show that local revenue
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(PAD) affects the Human Development Index. Meanwhile, the Special Allocation
Fund (DAK), the General Allocation Fund (DAU), and the Revenue Sharing Fund
(DBH), have no effect on the Human Development Index (IPM).

Keywords: local own revenue (pad), general allocation fund (dau), special
allocation fund (dak), revenue sharing fund (dbh), and human development index
(hdi)

1. PENDAHULUAN

Strategi pembangunan suatu negara harus mampu meningkatkan sumber daya

manusia secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya pembangunan nasional

secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan

kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan

pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan

sumber dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini

merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. (Sarkoro & Zulfikar, 2016)

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang begitu luas

bagi daerah. Hal ini di satu sisi merupakan berkat, namun disisi lain sekaligus

merupakan beban yang pada saatnya nanti akan menuntut kesiapan daerah

untuk dapat melaksanakannya. Dengan kewenangan yang diberikan oleh

pemerintah pusat, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain sumber

daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi

dan manajemennya (Darumurti et.al.2003 dalam jurnal Sembiring, 2019).

Dalam pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan

pertumbuhan suatu daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertambahan

PDRB dan APBD. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu

bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya.

Maryani (2010) dalam Priambodo (2015) menjelaskan bahwa pemerintah
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menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait

pembangunan manusia. Spesifiknya, pemerintah daerah harus bisa

mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-

sektor pendukung untuk meningkatkan IPM. (Sarkoro & Zulfikar, 2016)

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. Terdapat tiga indikator terpenting yang dijadikan tolak ukur untuk

menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, usia panjang yang diukur

dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu

negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari

jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-

rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga). Ketiga, penghasilan yang diukur

dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk

tiap-tiap negara. (Putra & Ulupui, 2015)

Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah

tujuan, namun merupakan sebuah proses. Secara spesifik, UNDP menetapkan

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

produktivitas (productivity), pemberdayaan (empowerment) dan

kesinambungan (sustainability) (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014 dalam

jurnal Putra & Ulupui, 2015).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan variable Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi

ketimpangan antar daerah. Sumber pembiayaan lainya adalah PAD yang

diperoleh dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain–lain yang sah.

(Afif & Yulianti, 2018)
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Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang paling

berkontribusi demi menunjang kemampuan daerah dalam rangka

desentralisasi. Hal ini mengindikasikan tiap-tiap daerah harus menggali

potensi daerahnya masing-masing, karena ukuran keberhasilan dari

desentralisasi adalah seberapa besar ketergantungan daerah pada pemerintah

pusat. Pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam rangka membiayai

kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Wijaya, 2007). Pertumbuhan

PAD seharusnya sensitive terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang

akan berdampak secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada

daerah tersebut (BAPPENAS,2003). Hal tersebut didukung dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dkk. (2014) menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Lugastro (2013)

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan

terhadap IPM. (Williantara & Budiasih 2016)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar

pemerintah pusat. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. (Williantara & Budiasih 2016)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari dana perimbangan yang

dialokasikan oleh pemerintah, yaitu dana yang berasal dari APBN yang

bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhannya dalam rangka desentralisasi. Penggunaan DAU diharapkan

untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Williantara & Budiasih 2016)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Penggunaan DAK merupakan kewenangan dari pemerintah

daerah karena DAK adalah bagian dari APBD, supaya penggunaan DAK
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pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan nasional maka penggunaan

DAK diatur melalui berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Setelah diberlakukannya sistem desentralisasi pada tahun 2001 maka lingkup

kegiatan yang dibiayai DAK semakin bertambah yang mencakup tujuh bidang

pelayananan pemerintah, yaitu: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pertanian, 4)

Pekerjaan Umum (jalan, irigasi, dan air bersih), 5) Prasarana Pemerintahan, 6)

Kelautan dan Perikanan, dan 7) lingkungan hidup. Pengalokasian DAK

melalui Belanja Modal secara langsung berdampak pada kesejahteraan

masyarakat. Jika DAK digunakan dengan bijak, maka akan berdampak pada

peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang

perekonomian masyarakat. (Williantara & Budiasih 2016)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap

daerah berdasarkan presentase yang bersumber dari APBN. DBH dialokasikan

untuk membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

DBH digunakan demi menanggulangi ketimpangan fiskal vertikal. DBH

memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap pendapatan suatu daerah

sehingga dapat membiayai belanja daerah dengan baik yang akan berdampak

pada pada kesejahteraan masyarakat. (Williantara & Budiasih 2016)

Beberapa penelitian terdahulu tentang Indeks Pembangunan Manusia telah

banyak dilakukan oleh peneliti antara lain Afif dan Yulianti (2018), Sembiring

(2019), Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan Ulupui (2015), Williantara dan

Budiasih (2016), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), Lugastro (2013),

Harahap (2011).

Afif dan Yulianti (2018), Sembiring (2019), Putra dan Ulupui (2015),

Sarkoro dan Zulfikar (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan

Williantara dan Budiasih (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh

terhadap IPM.

Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), Sembiring (2019), Lugastro (2013)

menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Williantara dan Budiasih (2016),
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Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan Ulupui (2015), Harahap (2011), Afif

dan Yulianti (2018) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap IPM.

Putra dan Ulupui (2015), Lugastro (2013), Harahap (2011) menyatakan

bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Sarkoro dan Zulfikar (2016),

Harahap (2011) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM.

Lugastro (2013) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Harahap (2011)

menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk

asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:13), pendekatan kuantitatif adalah

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel

tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian berbentuk asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Rahyuda dkk.,

2004:17).

2.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di

provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Sumber data berasal dari laporan

realisasi APBD provinsi Jawa Tengah (www.djpk.depkeu.go.id,) dan data

Indeks Pembangunan manusia Yang ada di BPS provinsi Jawa Tengah

(www.bps.go.id).

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen atau variable

bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terkait (Sugiyono, 2010).

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
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Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Serta variabel dependen

yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber

penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk

digunakan sebagai dasar pemerintah daerah dalam membiayai

pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan

dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur

dengan menggunakan rumus:

2.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan

utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU untuk

suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas

fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah

gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kapasitas fiskal daerah

merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan

DBH, sehingga DAU untuk daerah provinsi maupun

Kabupaten/Kota dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

dimana,

2.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang

dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai
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kebutuhan tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2

(dua) tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

2.3.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBD, yang dialokasikan kepada daerah dengan

memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka

presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. DBH dapat diukur dengan perhitungan:

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas

pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas,

baik dari aspek kesehatan, pendidikan,maupun aspek ekonomi.

IPM dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan anlisis

regresi linear berganda dengan menggunakan model matematis sebagai

berikut:

IPM=α+β_1 PAD+β_2 DAU+β_3 DAK+β_4 DBH+ε

Di mana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia
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α = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

β_1,β_2,β_3,β_4 = Slope atau koefisien regresi atau intersep

ε =error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov adalah 1,145 dengan

probabilitas 0,146 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi

normal. Hasil uju multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel

bebas yang memiliki Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel bebas

memiliki VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi korelasi antar variabel independent sehingga model regresi

ini tidak ada masalah multikolinieritas. Hasil uji heterokedastisitas

menunjukkan bahwa nilai p-value masing-masing variabel independent

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

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji

autokorelasi memperoleh nilai DW sebesar 1,892, nilai DW terletak di

antara (-2 < DW < + 2) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil

uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, besar nilai

koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah
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4,488, sehingga H1 diterima, yang berarti Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting

dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan

otonomi daerah. Artinya suatu daerah harus memiliki sumber-

sumber pendapatan sendiri, karena salah satu indicator untuk

melihat kadar ekonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya

kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Besar kecilnya PAD paling

tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah

pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada

peningkatan kadar otonomi daerah tersebut. PAD merupakan

pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk

masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

Rahmayati & Pertiwi (2018), Sarkoro & Zulfikar (2016), Putra &

Ulupui (2015), Ardiansyah & Widianingsih (2014), Lugastoro

(2013), Setyowati & Suparwati (2012) dimana menjelaskan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia.

3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi

Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,247 > 0,05, besar

nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum adalah -

1,165, sehingga H2 ditolak, yang berarti Dana Bagi Hasil tidak

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya

kemampuan Dana Alokasi Umum dalam membiayai Belanja

Modal tidak mempengaruhi capaian IPM.

Tidak adanya pengaruh DAU terhadap indeks

pembangunan manusia disebabkan karena pengalokasian DAU
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lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti meningkatkan kualitas

perekonomian daerah tersebut. Selain itu, DAU sebagian besar

digunakan untuk belanja pegawai. Ini bisa dilihat dari formulasi

DAU yang memasukkan komponen alokasi dasar sebagai

komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang

diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran

yang digunakan untuk belanja pegawai (Ardiansyah dan

Widiyaningsih, 2014).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Williantara &

Budiasih (2016), Sarkoro & Zulfikar (2016), Putra & Ulupui

(2015), Harahap (2011), Afif & Yulianti (2018), Rahmayati &

Pertiwi (2018) dimana menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum

tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi

Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,289 > 0,05, besar

nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus adalah

-1,067, sehingga H3 ditolak, yang berarti Dana Alokasi Khusus

tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tidak adanya pengaruh DAK terhadap indeks

pembangunan manusia disebabkan karena pembangunan manusia

tidak hanya dapat dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan)

melainkan juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Sementara

DAK lebih diperuntukkan kepada peningkatan sarana dan

prasarana (fisik) dan jumlah DAK jauh lebih kecil dibandingkan

dana lainnya, seperti PAD dan DAU.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Williantara &

Budiasih (2016), Sarkoro & Zulfikar (2016), Harahap (2011),

Rahmayati & Pertiwi (2018) dimana menjelaskan bahwa Dana
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Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia.

3.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil

tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil

uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,177 > 0,05, besar nilai

koefisien regresi untuk variabel Dana Bagi Hasil adalah 1,360,

sehingga H4 ditolak, yang berarti Dana Bagi Hasil tidak

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang

diajukan. DBH tidak berpengaruh karena pengelolaan dan

penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah.

Peningkatan DBH seharusnya berkontribusi dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah daerah

lebih banyak menggunakan DBH untuk mendanai kebutuhan

masyarakat melalui alokasi belanja modal demi menunjang sarana

dan prasarana publik yang dapat berdampak langsung pada

kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Williantara &

Budiasih (2016), Harahap (2011), Rahmayati & Pertiwi (2018),

Fretes (2017) dimana menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil tidak

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1) Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R2)

sebesar 0,080, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model
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(Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

dan Dana Bagi Hasil) menjelaskan variasi Indeks Pembangunan

Manusia sebesar 8% dan 92% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

2) Hasil pengujian hipotesis didapat nilai Fhitung > Ftabel sebesar 3.572>

2,461 dengan probabilitas 0,010 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama

mempunyai pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05.

4) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,247> 0,05.

5) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia dibuktikan dengan hasil nilai signifikan

sebesar 0,289> 0,05.

6) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,177> 0,05

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel

maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam

penelitian ini antara lain:

1) Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan kabupaten/kota yang

ada di Provinsi Jawa Tengah.

2) Periode penelitian yang dilakukan ini terbatas hanya menggunakan 3

periode pada tahun 2016-2018.

3) Pada penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independent, yaitu

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

dan Dana Bagi Hasil.

4.3 Saran

Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian

sehingga penulih memberikan saran sebagai berikut:
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1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel,

sehingga tidak hanya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah saja

melainkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia

2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah periode

pengamatan sehingga penelitian akan lebih baik dan hasilnya

konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.

3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan lebih

banyak variabel independent agar diketahui apa saja factor yang

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Misalnya variabel

Belanja Modal, Belanja Daerah, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi,

dan lain-lain.
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