
BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah 

dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi 

sebagai pemoderasi. Dalam penelitian ini menggunakan populasi 35 daerah 

Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dari tahun 2015-2017. Data diperoleh dari 

Laporan Realisasi APBD mengenai realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi dari 

Laporan PDRB. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yakni teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan 

kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Berdasarkan karakteristiknya pengambilan sampel yang telah ditentukan 

maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Penentuan Jumlah Sampel 

Kriteria Jumlah 

Populasi : Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2015-2017  
105 

1. Pemerintah Kabupaten/Kota yang data APBD nya tidak 

masuk dalam website Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan Negara. 

(0) 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
(0) 

Jumlah sampel yang digunakan  35 

Total sampel yang diolah 35 x 3 105 

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2020 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling, menunjukkan bahwa seluruh 

Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah terpilih yang akan digunakan sebagai sampel 

penelitian. 

B. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan deskripsi data dari semua variabel dalam 

penelitian ini. Variabel independen meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum, variabel moderasi adalah Pertumbuhan Ekonomi, variabel 

dependen adalah Belanja Modal. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi sekumpulan data yang dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Tabel dibawah ini menunjukkan 

hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

BELANJA MODAL 
105 519807270

19 

127535908

8966 

376613531

925,08 

18171579

6923,930 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
105 152044596

332 

179188637

8674 

337125400

898,03 

22599187

7176,170 

DANA ALOKASI UMUM 
105 400176755

000 

139853965

3000 

939169841

232,71 

24464510

2926,461 

PERTUMBUHAN EKONOMI 105 2,54 23,54 5,5632 1,88033 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH*PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

105 708359340

046 

119994040

00601 

187946691

5743,59 

14607714

86007,016 

DANA ALOKASI 

UMUM*PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

105 206725405

0278 

222023277

06158 

524604013

7086,69 

22694311

48318,204 
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Valid N (listwise) 105     

Sumber : Hasil Analisis Data 2020, Lampiran… 

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa n atau 

jumlah data pada setiap variabel yaitu 105 Kabupaten/Kota. Masing-masing 

variabel akan dijabarkan sesuai dengan data tabel 4.2 sebagai berikut: 

1) Belanja Modal 

Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar 

51.980.727.019 yang berasal dari Kabupaten Rembang tahun 2015 dan nilai 

maksimum sebesar 1.275.359.088.966 yang berasal dari Kota Semarang tahun 

2017. Variabel Belanja Modal memiliki nilai rata-rata (mean) yang sebesar 

376.613.531.925,08. Sedangkan nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan 

dengan rata-rata sebesar 181.715.796.923,930. 

2) Pendapatan Asli Daerah 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen 

memiliki nilai minimum sebesar 152.044.596.332 yang berasal dari Kota 

Pekalongan tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 1.791.886.378.674 yang 

berasal dari Kota Semarang tahun 2017 . Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memiliki nilai rata-rata (mean)  sebesar 337.125.400.898,03 dan standar deviasi 

sebesar 225.991.877.176,170.  

 

 



45 
 

 

3) Dana Alokasi Umum 

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen memiliki 

nilai minimum sebesar 400.176.755.000 yang berasal dari Kota Salatiga tahun 

2015 dan nilai maksimum sebesar 1.398.539.653.000 yang berasal dari Kabupaten 

Banyumas tahun 2016. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai rata-

rata (mean) sebesar 939.169.841.232,71 dan standar deviasi sebesar 

244.645.102.926,461.  

4) Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel Moderasi memiliki 

nilai minimum sebesar 2,54 yang berasal dari Kabupaten Kudus pada tahun 2016, 

sedangkan nilai maksimum sebesar 23,54 yang berasal dari Kabupaten Blora tahun 

2016. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai rata-rata (mean) yang positif 

sebesar 5,5632 dan standar deviasi sebesar 1,88033.  

5) Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel interaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan 

Ekonomi (PE) memiliki nilai minimum sebesar 708.359.340.046 adalah 

Kabupaten Kudus pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 

11.999.404.000.601 adalah Kota Semarang pada tahun 2017. Variabel interaksi 

Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki rata-rata (mean) 

sebesar 1.879.466.915.743,59. Dengan nilai standar deviasi sebesar 

1.460.771.486.007,016.  
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6) Interaksi Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel interaksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi 

(PE) memiliki nilai minimum sebesar 2.067.254.050.278 adalah Kota Salatiga 

pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 22.202.327.706.158 adalah 

Kabupaten Blora pada tahun 2016. Variabel interaksi Pendapatan Asli Daerah dan 

Pertumbuhan Ekonomi memiliki rata-rata (mean) sebesar 5.246.040.137.086,69. 

Dengan nilai standar deviasi sebesar 2.269.431.148.318,204.  

C. Pengujian Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat 

apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Normalitas data dapat diuji 

dengan menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS 

21. Cara untuk menguji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan 

menentukan normalitas distribusi residual. Apabila sig atau p-value>0,05, maka 

data berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan uji 

statistic Kolmogorov-Smirnov (K-S): 
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Tabel 4.3 

 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 105 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0000005 

Std. 

Deviation 

110749966305,06845000 

Most Extreme Differences 

Absolute ,091 

Positive ,091 

Negative -,038 

Kolmogorov-Smirnov Z ,936 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,345 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Kolmogorov-Smirnov sebesar 

0,936 dan signifikasinya adalah 0,345>5% (α-0,05). Dalam hal ini berati data 

residual berdistribusi normal. 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan linear 

antara variabel independen di dalam model regresi. Model regresi yang baik 

dijelaskan seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat nilai tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka 

model regresi tersebut dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Tabel dibawah 

ini menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4  

Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Keterangan 

Tolerance VIF 

PAD 0,842 1,187 Tidak terdapat multikolinearitas 

DAU 0,840 1,190 Tidak terdapat multikolinearitas 

PE 0,998 1,002 Tidak terdapat multikolinearitas 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran… 

Tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa Nilai VIF untuk variabel PAD, DAU 

dan PE masing-masing adalah 1,187, 1,190, dan 1,002 sedangkan Tolerance-

nya masing-masing adalah 0,842, 0,840 dan 0,998. Perhitungan nilai Tolerance 

menunjukan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki tolerance 

> 0,1. Sedangkan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukan hal yang sama, 

tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai VIF < 10. Hal ini 

menunjukan bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi 

antara variabel independen sehingga kesimpulannya adalah model terbebas dari 

multikolinearitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dengan uji koefisien korelasi 
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Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi 

dengan semua variabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada 

tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

PAD -0,043 0,961 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

DAU -0,775 0,456 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

PE -1,521 0,228 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

PAD_PE 0,045 0,957 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

DAU_PE 0,057 0,286 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020, Lampiran.. 

Berdasarakan hasil tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikan 

heteroskedastisitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,961, Dana Alokai Umum 

sebesar 0,456, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,228, Interaksi Pendapatan Asli 

Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,957, sedangkan Interaksi Dana 

Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,286. Dari nilai tersebut 

dapat diketahui bahwa semua variabel independen dan interaksi terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas, hal ini tersebut dapat diketahui dari nilai sign lebih 

besar dari α sebesar 5%. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear berganda terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 
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Untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada model regresi di SPSS 

dapat diamati melalui uji Durbin Watson (DW), hasil kesimpulan ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah berdasarkan: 

a. Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik berada diantara -2 sampai 2 

maka tidak terjadi autokorelasi. 

b. Jika pengujian diporelah nilai DW statistik berada dibawah -2 maka terjadi 

autokorelasi positif. 

c. Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik berada diatas +2 maka terjadi 

autokorelasi negatif. 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,793a ,629 ,610 113512235081,37090 1,537 

a. Predictors: (Constant), DAUxPE, PAD, DAU, PADxPE, PE 

b. Dependent Variable: BM 

Berdasarkan hasil uji autorkorelasi pada tabel 4.5 di atas, menunjukkan 

bahwa nilai DW sebesar 1,537 dimana hasil ini terletak pada kriteria pertama 

yaitu berada diantara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi. 

D. Pengujian Hipotesis 

1) Moderated Regression Analysis (MRA) 
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Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression 

Analysis (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier 

dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian 

dua atau lebih variabel independen). MRA bertujuan untuk menguji hubungan 

antara variabel independen dan dependen yang dalam hubungan tersebut 

terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah (variabel moderasi). Hasil 

uji Moderated Regression Analysis (MRA) dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah 

ini: 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear 

Berganda. Analisis regresi linear berganda adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel independen dengan satu atau lebih variabel independen 

dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan variabel independen yang 

diketahui. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Variabel 

Koefisien Regresi 

T hitung Sig Keterangan 

(Constant) 119156612861,527 ,284 ,777   

PAD 
,933 2,051 ,043 

H1 

diterima  

DAU -,007 -,013 ,989 H2 ditolak 

PE -26206519699,705 -,333 ,740 H3 ditolak 
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PADxPE -,073 -,994 ,322 H4 ditolak 

DAUxPE ,044 ,483 ,630 H5 ditolak 

 Sumber : Hasil Analisis Data 2020, Lampiran… 

Berdasarkan pada tabel diatas, menghasilkan persamaan regresi sebagai 

berikut : 

BM = 119156612861,527 + 0,933 PAD – 0,007 DAU – 26206519699,705 PE 

– 0,073 PAD* PE+ 0,044 DAU*PE + e 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta sebesar 1191156612861,527 menunjukkan bahwa jika 

variabel PAD, DAU, PE, PAD_PE, dan DAU_PE mempunyai nilai 

konstan, maka akan menaikan Belanja Modal. 

b. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,933 dengan 

nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan 

terhadap PAD maka akan membuat kecenderungan pada peningkatan 

Belanja Modal.  

c. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0,007 denga nilai 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap 

DAU, maka akan membuat kecenderungan pada penurunan Belanja 

Modal. 

d. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (PE) bernilai sebesar -

26206519699,705 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

terjadi peningkatan terhadap PE, maka akan membuat kecenderungan pada 

penurunan Belanja Modal. 
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e. Koefisien regresi interaksi PAD dengan variabel moderating Pertumbuhan 

Ekonomi (PE) sebesar – 0,073 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap PAD yang dimoderasi oleh 

Pertumbuhan Ekonomi, maka akan membuat kecenderungan pada 

penurunan Belanja Modal.  

f. Koefisien regresi interaksi DAU dengan variabel moderating Pertumbuhan 

Ekonomi (DAU_PE) sebesar 0,044 denga nilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap DAU yang 

dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi, maka akan membuat 

kecenderungan pada peningkatan Belanja Modal.  

2) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R2) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R² St. Eror 

0,793 0,629 0,610 113512235081,37100 

Sumber : Hasil Analisis Data 2020, Lampiran.. 

Berdasarkan tabel 4.8 yang menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,610 

atau 61% yang berarti variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 

pertumbuhan ekonomi dapat me-0njelaskan variabel Belanja Modal. 

Sedangkan sisanya 39% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. 
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3) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menguji hipotesis apakah semua 

variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen dan juga sebagai penentuan model kelayakan model regresi. Tabel di 

bawah ini menunjukkan hasil dari uji signifikansi simultan (Uji F) adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 4.9 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

F hitung F tabel Sig. 

33,504 2,69 0,000 

Sumber : Hasil Analisis Data 2020, Lampiran.. 

Berdasarkan uji F pada tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 

33,504 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti model 

regresi dalam penelitian ini telah fit. Artinya bahwa variabel independen 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan variabel moderasi 

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

4) Uji statistik t 

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menguji hipotesis apakah variabel 

independen berpengaruh secara individu terhadap variabel dependen. Hasil dari 

pengujian uji t dapat dilihat pada Tabel 4.7  yang menunjukkan sebagai berikut: 

a. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1) 
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Dalam penelitian ini hipotesis pertama (H1) yang diajukan adalah 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan 

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

nilai thitung sebesar 2,051 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043 < 0,05. 

Dengan demikian maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

b. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) 

Dalam penelitian ini hipotesis kedua (H2) yang diajukan adalah Dana 

Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji t 

yang telah disajikan dalam tabel 4.7 diketahui bahwa DAU memiliki nilai thitung 

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. 

c. Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H3) 

Dalam penelitian ini hipotesis kedua (H3) yang diajukan adalah pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah 

dengan Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel  

4.7 diketahui bahwa PAD*PE memiliki nilai thitung sebesar -0,994 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,322 > 0,05. Dengan demikian maka H3 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu 



56 
 

 

memoderasi pengaruh hubungan anatara Pendapatan Asli Daerah dengan 

Belanja Modal. 

d. Hasil Uji Hipotesis Keempat (H4) 

Dalam penelitian ini hipotesis kedua (H4) yang diajukan adalah pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan 

Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel  4.7 

diketahui bahwa PAD*PE memiliki nilai thitung sebesar 0,483 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,630 > 0,05. Dengan demikian maka H4  ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi 

pengaruh hubungan anatara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. 

E. Pembahasan 

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 
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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. 

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. Hal ini 

terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.  Hubungan 

penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori keagenan 

sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.  Implikasi 
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penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk 

efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku 

opportunistik. Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan 

yang lebih daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak principal 

memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki 

keunggulan kekuasaan. Sehingga dapat disimpulkan terjadinya perilaku 

opportunistik yang dimanfaatkan oleh pihak agen/eksekutif yaitu sebagai 

pemerintah pusat dan  prinsipal/legislatif  sebagai  pemerintah  daerah  yang 

menyebabkan DAU tidak berpengaruh terhadap 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.   

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 Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. 
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Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ptumbuhan Ekonomi tidak 

memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak semua Pertumbuhan Ekonomi di beberapa 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah mengalami kenaikan,. Pada Tahun 2017 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, 

terutama dibeberapa daerah seperti Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap dan 

Kota Pekalongan, sehingga Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Propinsi Jawa 

Tengah tidak merata dan terjadi adanya kesenjangan di beberapa wilayah. Hal 

ini mengakibatkan tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat tumbuh 

secara tidak merata. Maka secara keseluruhan masyarakat di beberapa wilayah 

semakin rendah kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Maka hal tersebut mengakibatkan 

menurunya sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat 

penerimaan PAD semakin menurun bahkan tidak berkembang. 

Selain itu dapat disebabkan juga karena peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya 

langsung lain nya daripada untuk memberikan pelayanan public yang memadai 

yang akan meningkatkan 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 Modal. 
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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.  Pada 

dasarnya dana alokasi umum yang diterima oleh daerah dialokasikan untuk 

belanja rutin dan belanja pembangunan sebagai sarana prasarana untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal  tersebut belum  sesuai  

dengan  keadaan  di  Kabupaten/kota  Jawa  Tengah,  dikarenakan beberapa 

Kabupaten/Kota yang mendapatkan dana alokasi umum belum tentu 

dialokasikan ke anggaran belanja modal. Sebab lain kemungkinan dana alokasi 

umum lebih banyak diarahkan ke belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak 

keseluruhan digunakan untuk    pembangunan dan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, tetapi hanya sebagian kecil saja yang digunakan. Hal ini yang 

menyebabkan kurang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kemudian Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi pada masing-masing wilayah. 

Adanya kesenjangan dapat mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi tidak 
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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. 

 


