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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi 

sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. 

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 APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2015-2017.Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah 2015-2017 yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dengan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling sesuai kriteria yang ditentukan. Jumlah 

sampel yang terkumpul sebanyak 105. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian 

hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan Moderated Regression Analysis. Data 

yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. Variabel moderasi (Pertumbuhan Ekonomi) tidak mampu 

memoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. 

 

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan 

belanja modal. 

Abstrak 

This study aims to determine the effect locally generated revenue and Generall 

Allocation Fund on Capital Expenditures with economic growth as a moderating in 

the district/city of Central Java Province in 2015-2017. This research is a quantitative 

research that is research that uses secondary data obtained from the  Central 

Statistics Agency of Central Java Province. The data used in the form of  Districk and 

City APBD Report in Central Java Province 2015-2017. The population in this study 

is the Regency City Central Java province which consist of 35 District with sampling 

techniques purposive sampling according to specified criteria. The  number of 

samples collected was 105. In this study, the testmodel for hypothesis testing will be 

done using Moderated Regression Analysis. The data has been collected and analyzed 

in advance with the classic assumption test.  

Based on the result of the study, it can be concluded that regional original 

income has a positive effect on capital expenditure. General allocation fund have no 

effect on capital expenditure. The moderating variable (economic growth) is not able 



to moderate regional original income and general allocation funds on capital 

expenditure. 

 

Keywords: local revenues, general allocation funds, economic growth and capital 

expenditure. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat 

perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang 

pengelolaan keuangan kepada daerah. Harapannya agar dapat membiayai kegiatan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. 

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk 

lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya 

yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan 

daerah. Dengan adanya UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 yang berisi 

mengenai Pemerintah Daerah dan UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 yang 

berisi mengenai Perimbangan Keuangan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah ini 

didukung dengan adanya kedua UU tersebut. Kedua UU pendukung pelaksanaan 

otonomi daerah ini merupakan pengganti dari UU Republik Indonesia No.22 Tahun 

1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundang-undangan 

mengenai otonomi daerah di Indonesia yang terakhir di bahas yaitu pada UU Republik 

Indonesia no. 23 Tahun 2014 yang meupakan revisi atau pembaharuan dari beberapa 

pasal UU Republik Indonesia no. 23 Tahun 2004. Kebijakan pemerintah yang 

mengatur tentang otonomi daerah merupakan prosedur yang dilihat secara umum dan 

memenuhi kepada daerah otonom yang sesungguhnya. Aspek penyerahan segala 

urusan dalam pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Otonomi daerah menciptakan 

kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di 

pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan 



potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar 

untuk sektor-sektor yang produktif di daerah. 

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri 

No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara 

efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 

otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah 

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset 

atau kekayaan pemerintah, Selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya 

operasional dan biaya pemeliharaan (Nuarisa, 2013).  

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri 

No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara 

efektif dan efisien, dimana  belanja  daerah  dapat menjadi  tolak  ukur keberhasilan 

otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah 

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset 

atau kekayaan pemerintah, Selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya  

operasional  dan  biaya  pemeliharaan (Nuarisa, 2013).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan Pemerintah 

Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah 

dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.  Pemerintah Daerah dalam 

mengaloksikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima.  Besar kecilnya 

belanja modal akan ditentukan  dari  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah.  

Sehingga, jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkat kan Belanja Modal, maka 



Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang 

sebesar-besarnya.  

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai 

kegiatan operasional di daerahnya masing–masing, hal tersebut menimbulkan 

ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah 

Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing–masing daerah. Salah satu dana 

perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) 

merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan 

yang lebih baik kepada publik.  

Peran DAU dapat dijadikan counter atas pembagian dana bagian daerah 

didasarkan atas daerah penghasil (by origin) yang cenderung menimbulkan 

ketimpangan antar daerah, karena daerah mempunyai potensi pajak dan SDA yang 

besar terbatas pada daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, peran DAU secara strategis 

dapat menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiscal dan 

kebutuhan dari masing-masing daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan transfer 

kepada pemerintah daerah dengan berbagai alasan dan tujuan ekonomi (Halim, 2014). 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel 

pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh 

Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  pada  Belanja  Modal. Semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Daerah terhadap belanja modal. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan 

pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas 

penduduk semakin meningkat. 

Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan 

membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum semakin 



tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat 

investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

terutama yang berasal dari pajak daerah akan  semakin  meningkat dan Dana Alokasi 

Umum yang merupakan  dana  dari  APBN  yang  dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan keuangan antar daerah untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya di 

dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 

Umum yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan 

belanja modal. 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli 

daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal, seperti pada 

penelitian Mawarnis, dkk (2013), Susanti dan Fahlevi (2016) dan Wandira (2013) 

menarik perhatian penulis untuk meneliti kembali pengaruh pendapatan asli daerah 

terhadap belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset terdahulu. Perbedaan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan variabel pemoderasi yaitu pertumbuhan ekonomi 

yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi umum terhadap belanja modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adyatma (2015) menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Keadaan ini 

menunjukan bahwa pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak memiliki 

kontribusi positif terhadap belanja modal. Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh factor-

faktor lain seperti besar kecilnya PAD dan DAU di tiap-tiap daerah. 

Penelitian yang dilakukan Pelealu (2013) dan Santosa (2013) menunjukan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan 

penelitian Adyatma (2015) dan Lestari, dkk (2016) menunjukan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dari hasil yang tidak konsisten 

pada penelitian sebelumnya maka penulis melakukan penelitian terhadap variabel-

variabel tersebut dengan menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai 

moderasi. 



Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + 

Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap 

Lainnya. 

 

 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dijelaskan dengan menegaskan teori 

menggunakan variabel penelitian melalui data serta hasil statistik yang digunakan 

sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Penelitian asosiatif merupakan suatu 

penelitian yang mempunyai tujuan mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih dan 

dapat untuk menjelaskan, meramalkan serta memeriksa suatu gejala (Sugiyono, 

2016:11). 

2.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian 

dari populasi yang akan diambil beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota untuk 

dijadikan sampel sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Metode pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. 

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

oleh variabel dependen, variabel independent, dan variabel moderating. 

2.3.1 Belanja Modal 

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Pengukuran 

Belanja Modal dapat diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dalam satuan rupiah. Indikator variabel belanja modal diukur dengan 

: 

 

 

 

 



2.3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah, 

yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator untuk 

mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

2.3.3 Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada 

pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuha 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota  dapat 

dinyatakan sebagai berikut :  

 

 

2.3.4 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus 

dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, 

makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan 

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per Kapita, yang dihitung dengan rumus : 

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) + Lain PAD yang Sah. 

 

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 



 

 

 

2.4 Metode Analisis Data 

Persamaan regresi berganda untuk menguji variabel independen  terhadap  variabel  

dependen  dengan  variabel  moderasi digunakan rumus sebagai berikut:  

BM =α +β1 PAD + β2 DAU + β3 PE +β4 PAD* PE+ β5 DAU*PE + e 

Keterangan:  

BM        : Belanja Modal 

α            : Konstanta (intersep)  

β1 – β5  : koefisien regresi masing-masing variabel independen  

PAD      : variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

DAU     : variable Dana Alokasi Umum (DAU) 

PE         : Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

PAD* PE  : interaksi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan 

Ekonomi  

DAU* PE : interaksi antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

 

Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt-PDRBt-1) / (PDRBt-1) x100% 

 



Analisis regresi berganda mensyaratkan uji asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian 

persamaan regresi. Tabel 1 memberikan gambaran singkat tentang hasil uji asumsi 

klasik: 

Tabel 1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

  
Hasil Uji 

Heteroskedastisitas 

Uji Multikolinearitas 

Keterangan   

 Tolerance VIF 

PAD 0,961 0,842 1,187 

DAU 0,456 0,840 1,190 

PE 0,228 0,998 1,002 

PAD_PE 0,957   

DAU_PE 0,286   

    

Kolmogorov-Smirnov 0,936 
  

Durbin-Watson 1,537 
  

Sumber: data diolah, 2020 

Hasil uji normalitas dengan pengujian Kolmogorof-Smirnov Test didapatkan 

bahwa Asymp.Sig. sebesar 0,345. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini telah 

terdistribusi secara normal, karena nilai Asymp.Sig. lebih besar dari 0,05. Hasil uji 

multikolinearitas untuk model persamaan regresi menunjukkan nilai Value Inflation 

Factors (VIF) antara 1,002-1,187 (tidak lebih dari 10) dan Tolerance Value (TV) 

antara 0,842-0,998 (tidak lebih dari 1). Hal ini berarti bahwa model regresi terbebas 

dari adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen sehingga kesimpulannya 

adalah model tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai 

Durbin-Watson (DW) 1,537. nilai DW terletak pada kriteria pertama yaitu berada 

diantara -2 sampai 2, artinya tidak dapat terdeteksi terjadi masalah autokorelasi pada 

persamaan regresi atau ada di daerah tidak ada autokorelasi negatif. Pengujian 



heteroskedastisitas dengan uji Glejser menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model 

regresi terbebas dari ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang 

lain sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4.7 diketahui bahwa PAD 

memiliki nilai t hitung sebesar 2,051 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043 < 0,05. 

Dengan demikian maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). 

Tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah berhasil dapat mengoptimalkan dan mengelola 

pendapatan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan 

pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari besaran 

pendapatan asli daerah yang dihasilkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 

Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka akan semakin meningkatkan laju 

pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah, dikarenakan sumber pendapatan asli daerah yang 

diperoleh akan dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan 

menumbuhkan perekonomian daerah.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arwati & Hadiati (2013) dan Jaya 

& Dwirandra (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal 



Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4.7 diketahui bahwa DAU 

memiliki nilai t hitung sebesar -0,013 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,989 > 0,05. 

Dengan demikian maka H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi 

Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa semakin tinggi 

DAU maka pengalokasi belanja modal akan semakin besar. Alasan DAU tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal karena DAU merupakan dana transfer yang 

bersifat block grant yang penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas 

daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak terlalu besar sehingga tidak dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan 

demikian DAU tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian 

belanja modal.  Jadi hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh 

positif terhadap pengalokasian belanja modal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri (2012) dan Kusnandar dan 

Siswantoro (2012) yang menyatakan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengalokasian belanja modal.   

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Pemoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4.7 diketahui bahwa PAD*PE 

memiliki thitung sebesar -0,994 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,322 > 0,05. 

Dengan demikian maka H4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal 



memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat 

disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Tengah tidak 

merata dan terjadi adanya kesenjangan masing-masing wilayah. Selain itu dapat 

disebabkan juga karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan 

untuk mem biayai belanja pegawai dan biaya langsung lain nya daripada untuk 

membiayai Belanja Modal. Selain itu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi masing-

masing daerah tidak sama dan mengalami kesenjangan, sehingga Pertumbuhan 

Ekonomi tidak mampu memoderasi    pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Belanja Modal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adyatma (2015) yang menemukan 

bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi    pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Pemoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) 

terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4.7 diketahui bahwa DAU*PE 

memiliki thitung sebesar 0,483 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,630 > 0,05. 

Dengan demikian maka H4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal 

memperlemah hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 



Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak sebagai 

memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.  Hal ini dapat 

disebabkan karena adanya masalah keagenan yang    ditimbul dikalangan eksekutif 

(pemerintah pusat) cenderung memaksimalkan utility (self interest) dalam pembuatan 

atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri 

informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan “budgetary slack”. Hal ini 

terjadi disebabkan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam  pemerintahan  

di mata  legislatif masyarakat/rakyat,  bahkan  untuk kepentingan pilkada  berikutnya, 

tetapi budgetary  slack APBD  lebih  banyak  untuk  kepentingan pribadi  kalangan  

eksekutif  (self interest) dari pada untuk kepentingan masyarakat. Sehingga ter jadinya 

perilaku opportunistik yang dimanfaatkan oleh pihak agen/eksekutif yaitu sebagai 

pemerintah pusat dan prinsipal/legislatif sebagai pemerintah daerah dapat 

mempengaruhi kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi pada masing-masing 

wilayah. Adanya kesenjangan dapat mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi tidak 

mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

dengan Belanja Modal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adyatma (2015) yang menemukan 

bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi    pengaruh 

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 



Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengujian yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R2) diperoleh R-Square sebesar  0,610, hal 

ini berarti bahwa variabel PAD, DAU, dan Pertumbuhan Ekonomi dapat 

menjelaskan variabel Belanja Modal sebesar 61%. Sedangkan sisanya 39% 

dijelaskan oleh faktor variabel lain di luar model penelitian. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada 

Kabupate/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017, dibuktikan dengan 

hasil nilai signifikansi sebesar 0,043 < 0,05. Maka hipotesis pertama diterima. 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017, dibuktikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,989 > 0,05. Maka hipotesis kedua ditolak. 

4. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2015-2017, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,322 > 0,05. Maka 

hipotesis ketiga ditolak. 

5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) 

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



2015-2017, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,630 > 0,05. Maka 

hipotesis keempat ditolak. 

4.2 Keterbatasan Penelitian. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam 

pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian antara lain: 

1. Data penelitian hanya dari 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga 

tidak mencerminkan kondisi Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. 

2. Periode penelitian ini hanya dibatasi selama 3 tahun, yaitu tahun 2015, 2016, 2017. 

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel (Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi) dalam mempengaruhi Belanja 

Modal 

4.3 Saran 

Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitisn sehingga penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel daerahnya, yaitu 

tidak terbatas pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, misalnya : di 

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperpanjang periode 

penelitiannya, sehingga tingkat generalasinya lebih baik.  



3. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada 

dasarnya masih banyak factor-faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal 

misalnya: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Silpa. 
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