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PENGARUH INVESTASI, KEMANDIRIAN DAERAH, PERTUMBUHAN 

EKONOMI, PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP 

BELANJA MODAL 

(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI SELURUH  INDONESIA 

TAHUN 2018-2019) 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh investasi, kemandirian daerah, 

pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah terhadap belanja modal. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal yang diperoleh dari laporan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah investasi, kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi 

daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari seluruh populasi Kabupaten dan 

Kota di seluruh Indonesia (2018-2019). Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa investasi, kemandirian daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Kata Kunci: Investasi, Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, dan Belanja Modal. 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the effect of investment, regional 

independence, economic growth, local taxes, regional levies on capital expenditures. The 

dependent variable in this study is capital expenditure obtained from the realization of the 

regional budget for revenues and expenditures. The independent variables in this study 

are investment, regional independence, economic growth, local taxes, regional levies. 

This study uses secondary data from the entire population of districts and cities 

throughout Indonesia (2018-2019). The sampling technique used was purposive 

sampling. The analytical method used is panel data regression. The results of hypothesis 

testing indicate that investment, regional independence, economic growth, and regional 

retribution have no significant effect on capital expenditure. Meanwhile, local taxes have 

a significant effect on capital expenditures. 

Keyword: Investment, Regional Independence, Economic Growth, Regional Taxes, 

Regional Levies, and Capital Expenditure Investment, Regional Independence, Economic 

Growth, Regional Taxes, Regional Levies, and Capital Expenditures. 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1, pengertian otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah daerah 

memiliki peluang dan tantangan yang lebih besar untuk mengelola seluruh sumber 

daya keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien. Sejalan dengan 
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perkembangan dasar hukum pelaksanaan sistem desentralisasi atau otonomi daerah, 

tentunya menimbulkan pengaruh pada perubahan proses pengelolaan fiskal yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah agar pemerintah daerah dapat 

meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya dengan cara mengurangi ketergantungan 

fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. 

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, 

dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan disuatu daerah telah 

berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu 

kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era desentralisasi fiskal 

diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor 

publik. Peningkatan layanan public ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik 

investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud 

apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. 

Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar 

untuk tujuan ini. Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah 

belanja modal. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal 

merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah 

daerah.  

Alokasi belanja modal ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat 

luas, hal ini dikarenakan belanja modal dapat memenuhi kebutuhan daerah akan 

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun 

untuk fasilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah 

alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  



3  

Sumber pendanaan belanja modal adalah pendapatan daerah yang terdiri dari 

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

serta sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya jika ada. Dari sumber pendapatan 

daerah tersebut tidak hanya untuk belanja modal, tetapi juga untuk belanja tidak 

langsung meliputi belanja pegawai. Besar kecilnya anggaran belanja modal juga 

didasarkan pada besar kecilnya sumber pendapatan suatu daerah tersebut, apabila 

sumber pendapatan daerah tersebut tinggi maka alokasi belanja modal meningkat dan 

sebaliknya apabila sumber pendapatan daerah tersebut rendah maka alokasi belanja 

modal turun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan 2 sumber pendapatan asli daerah yang terbesar. Dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut 

pajak, adalah kotribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat dilihat dari pos pendapatan asli 

daerah dalam Laporan Realisasi APBD.  

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi 

daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Objek retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan 

Perizinan tertentu, tetapi untuk daerah tertentu pemerintah daerah hanya dapat 

memungut pajak daerah dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan 

retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap-tiap daerah. 

 

2. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara investasi, kemandirian 

daerah, pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja 

modal (studi empiris pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tahun 2018-2019). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia tahn 

2018-2019. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai 
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karakteristik sampel dan kriteria sampel yang telah ditentukan (Sugiyono, 2017:85). 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan 

menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui badan pusat statistik. Menurut 

Sugiyono (2010:137) data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan  secara 

tidak langsung tetapi melalui perantara orang lain atau dokumen. Sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari laporan realisasi investasi kabupaten/kota di Indonesia 

tahun 2018-2019, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanaja daerah 

kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018-2019, dan laporan produk domestk regional 

bruto kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018-2019 yang diakses melalui situs resmi 

website badan pusat statistik (www.bps.go.id). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian yang 

dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasinya. 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia periode 

2018 sampai 2019 dengan variabel bebas yang digunakan yaitu Investasi, 

Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. 

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 I KD PE PD RD BM 

Mean 4710 0.176119 1540 79000 13700 288000 

Maximum 115000 2.015162 14900 1600000 252000 1290000 

Minimum 0.00 0.010021 -668 45 0.00 9070 

Std. Dev 10900 0.175654 1770 141000 16300 154000 

Sumber: Data yang telah diolah, 2021 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 diatas, diketahui jumlah 

sampel sebanyak 786 sampel. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut: 

1) Belanja Modal yang merupakan variabel dependen mempunyai nilai terendah 

sebesar Rp. 9.070.000.000 dan nilai tertinggi sebesar Rp. 1.290.000.000.000. 

Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dimiliki sebesar Rp. 288.000.000.000 

dengan nilai standard deviasi Rp. 154.000.000.000. 

http://www.bps.go.id/
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2) Investasi mempunyai nilai minimum terendah 0,00 dan nilai tertinggi Rp. 

115.000.000.000. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dimiliki sebesar Rp. 

4.710.000.000 dengan nilai standard deviasi Rp. 10.900.000.000. 

3) Kemandirian Daerah mempunyai nilai minimum terendah 0,010021 dan nilai 

tertinggi 2,015162. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dimiliki sebesar 

0,176119 dengan nilai standard deviasi 0,175654. 

4) Pertumbuhan Ekonomi mempunyai nilai minimum terendah -Rp. 668.000.000 

dan nilai tertinggi Rp. 14.900.000.000. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang 

dimiliki sebesar Rp. 1.540.000.000 dengan nilai standard deviasi Rp. 

1.770.000.000. 

5) Pajak Daerah mempunyai nilai minimum terendah Rp. 45.368.604 dan nilai 

tertinggi Rp. 1.600.000.000.000. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dimiliki 

sebesar Rp. 79.000.000.000 dengan nilai standard deviasi Rp. 141.000.000.000. 

6) Retribusi Daerah mempunyai nilai minimum terendah 0,00 dan nilai tertinggi 

Rp. 252.000.000.000. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dimiliki sebesar Rp. 

13.700.000.000 dengan nilai standard deviasi Rp. 16.300.000.000 

3.1.2 Analisis Pemilihan Model Terbaik 

Untuk mengetahui model regresi yang akan digunakan dalam proses analisis, maka 

akan dilakukan pengjian terlebih dahulu dengan menggunakan Uji Chow dan Uji 

Hausman. Hasil uji statistik sebagai berikut: 

1) Uji Chow 

Uji chow bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan 

fixed effect model atau common effect model. Apabila nilai probabilitas < 0,05 

maka Ho ditolak, sehingga model menggunakan fixed effect. Hasil dari uji 

chhow sebagai berikut: 

Tabel 2. Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 5.03178 (392,388) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1419.205946 392 0.0000 

Sumber : Output Eviews 

Hasil dari uji chow pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

adalah 0,0000 atau < 0,05. Maka H0 ditolak, artinya dalam penelitian ini model 

estimasi fixed effect lebih baik dibandingkan dengan model common effect. Oleh 

karena itu model yang dipilih adalah fixed effect model. 
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2) Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk mengetahui apakah fixed effect atau random effect 

yang terpilih. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan Chi-Square dan α 

(0,05). Apabila hasil probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak, apabila hasil 

probabilitas < 0,05 makaa Ho diterima. Hasil dari uji hausman sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3. Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 22.979099 5 0.0003 

Sumber : Output Eviews 

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas Cross-section random yakni sebesar 0,0003 yang nilainya < 0,05 

sehingga H0 ditolak, artinya model estimasi yang lebih tepat digunakan adalah 

fixed effect daripada random effect.  

Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman diatas, maka metode yang 

paling tepat digunakan dalam model penelitian ini adalah model fixed effect. 

Adapun model fixed effect dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. Model Regresi Fixed Effect 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 210000000000 20000000000 10.51204 0.0000 

I 0.424217 0.436621 0.971592 0.3319 

KD -41900000000 49600000000 -0.845937 0.3981 

PE 5.943904 8.224801 0.722681 0.4703 

PD 0.840694 0.201707 4.167891 0.0000 

RD 0.529518 0.372978 1.419704 0.1565 

Sumber : Output Eviews 

Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:  

BM = 210000000000 + 0.424217 I – 41900000000 KD + 5.943904 PE + 

0.840694 PD + 0.529518 RD + e  

3.1.3 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (Central Limit 



7  

Theorem) yaitu jika jumlah observasi cukup besar (n>30), maka asumsi 

normalitas dapat diabaikan (Gujarat, 2003). Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan sebanyak 786 yang berarti lebih dari 30. Sehingga diasumsikan data 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui 

ada tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai korelasi antar 

variabel bebas. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,9 maka variabel bebas 

tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 

 I KD PE PD RD 

I 1.000000 0.107350 0.176925 0.182903 0.054271 

KD 0.107350 1.000000 0.506437 0.852063 0.493209 

PE 0.176925 0.506437 1.000000 0.694404 0.502127 

PD 0.182903 0.852063 0.694404 1.000000 0.546608 

RD 0.054271 0.493209 0.502127 0.546608 1.000000 

Sumber: Output Eviews 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel bebas lebih 

kecil dari 0,9 yang berarti model tidak mengandung masalah multikolinearitas atau 

asumsi tidak terjadi multikolinieritas dalam model terpenuhi. 

3.1.4 Uji Hpotesis 

1) Uji t Statistik 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya 

adalah konstan (Gujarati dan Dawn, 2012: 301-302). Apabila nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Tabel 7. Hasil Uji t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 210000000000 20000000000 10.51204 0.0000 

I 0.424217 0.436621 0.971592 0.3319 

KD -41900000000 49600000000 -0.845937 0.3981 

PE 5.943904 8.224801 0.722681 0.4703 

PD 0.840694 0.201707 4.167891 0.0000 

RD 0.529518 0.372978 1.419704 0.1565 

Sumber : Output Eviews 
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Hasil dari pengujian menunjukkan variabel pajak daerah berpengaruh 

terhadap belanja modal dibuktikan dengan nilai probability sebesar 0,0000 < 

0,05. Sedangkan variabel investasi, kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, 

retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai 

probability > 0,05. 

2) Uji F Statistik (Simultan) 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas 

(F-Statistic) lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Tabel 8. Hasil Uji F 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber : Output Eviews 

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F-

Statistic) sebesar 0,000000 < 0,05 maka secarasimultan variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya secara statistik bahwa semua 

variabel independen yaitu investasi, kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, 

pajak daerah, retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi 

variabel dependen yaitu belanja modal. 

3) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Koefisien determinasi (Adjusted R-Square) pada intinya adalah untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependennya. Nilai adjusted Rsquare yang mendekati satu berarti kemampuan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Koefisien determinasi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Cross-section fixed (dummy variables) 

Adjusted R-squared 0.814856 

Sumber : Output Eviews 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Adjusted R-Square (R
2
) adalah 0,814856. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 81,48%. Atau dapat 

diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu 
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menjelaskan sebesar 81,48% terhadap variabel depedennya. Sisanya 18,52% 

lainnya dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Investasi terhadap Belanja Modal 

Hasil pengujian untuk investasi memiliki nilai probabilitas (signifikansi) 0,3319 > 

0,05 sehingga H1 ditolak yang artinya investasi tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Yusiawati 

dan Marhaeni  (2020) yang menyatakan investasi berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

Artinya meningkat atau menurunnya besarnya investasi tiap daerah belum 

tentu akan menaikkan atau menurunkan besarnya belanja modal. Hal tersebut 

dikarenakan adanya laju investasi akan meningkatkan produksi serta membuka 

kesempatan kerja yang luas, sehingga akan meningkatkaan pendapatan nasional 

yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi diartikan bahwa pengalokasian belanja modal sudah baik, 

sehingga terciptanya sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menunjang 

investor untuk membuka usaha. 

3.2.2 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal 

Hasil pengujian untuk kemandirian daerah memiliki nilai probabilitas (signifikansi) 

0,3981 > 0,05 sehingga H2 ditolak yang artinya kemandirian daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rinta Seftyawati P dan Sri Rahayu (2019) yang menyatakan 

kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal. 

Rasio kemandirian yang semakin tinggi berarti bahwa tingkat ketergantungan 

daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Hal ini juga mengartikan bahwa 

kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat mengalami peningkatan 

sehingga pengalokasian terhadap belanja modal juga mengalami peningkatan. 

Namun dalam penelitian ini kemandirian daerah tidak mempengaruhi belanja 

modal, hal ini dikarenakan kemungkinan pemerintah daerah lebih mengandalkan 

dana transfer dari pemerintah pusat daripada mengelola pendapatan daerahnya 
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untuk membiayai kepentingan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. 

Pendapatan daerah ini tidak hanya terkhusus untuk pengalokasian belanja modal. 

3.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal 

Hasil pengujian untuk pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas 

(signifikansi) 0,4703 > 0,05 sehingga H3 ditolak yang artinya pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Retno Aryani (2017), Miardi Nurzen 

dan Ikhsan Budi Riharjo (2016) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional yang akhirnya berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, faktanya 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhitungkan sebagai acuan utama 

dalam penyusunan belanja modal. 

3.2.4 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal 

Hasil pengujian untuk pajak daerah memiliki nilai probabilitas (signifikansi) 0,0000 

> 0,05 sehingga H4 diterima yang artinya pajak daerah berpengaruh terhadap 

belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

A. Firman Hasnur (2016), Rachmi Intan (2018), dan Riska Rahmawati (2018) yang 

menyatakan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. 

Pajak daerah digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dalam hal 

pemenuhan kebutuhan. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan 

pajak daerah sebagai sumber penting untuk pengalokasian belanja modal. Semakin 

besar pajak daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah, maka semakin 

besar pula dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk pengalokasian belanja 

modal. 

3.2.5 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal 

Hasil pengujian untuk retribusi daerah memiliki nilai probabilitas (signifikansi) 

0,1565 > 0,05 sehingga H5 ditolak yang artinya retribusi daerah tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Riska Rahmawati (2018) yang menyatakan retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 
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Tidak berpengaruhnya retribusi daerah dalam mempengaruhi belanja modal, 

belum bisa memastikan bahwa semakin meningkat retribusi daerah dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengalokasian belanja modal. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Variabel investasi memiliki nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,3319 lebih 

besar dari 0,05, berarti investasi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.  

2) Variabel kemandirian daerah memiliki nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 

0,3981 lebih besar dari 0,05, berarti kemandirian daerah tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal.  

3) Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 

0,4703 lebih besar dari 0,05, berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal.  

4) Variabel pajak daerah memiliki nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,0000 

lebih kecil dari 0,05, berarti pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.  

5) Variabel retribusi daerah memiliki nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 

0,1565 lebih besar dari 0,05, berarti retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Berikut ini merupakan 

beberapa keterbatasan yang dihadapi: 

1) Terdapat banyak sampel yang datanya tidak lengkap terkait variabel-variabel 

penelitian ini, sehingga hasilnya belum bisa mewakili Kabupaten/Kota di seluruh 

Indonesia. 

2) Hanya menggunakan 2 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji 

multikolinearitas, hal ini dikarenakan data panel jika menggunakan uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi maka hasilnya tidak akan akurat. 
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3) Varian sampel yang kurang bervariasi mengakibatkan hanya satu variabel yang 

berpengaruh. 

4.3 Saran 

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberi 

rekomendasi sebagai berikut: 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian 

yang lain.  

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat analisis yang berbeda 

dengan penelitian sebelumnya.  

3) Penelitian selanjutnya menggunakan varian sampel yang lebih banyak. 
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