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ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK 

PELAYANAN PUBLIK 

(STUDI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR) 

 

Abstrak 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan 

manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar 

kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan 

tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan secara efesien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini antara lain 

untuk menganalisis kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk 

pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Indikator yang 

digunakan dalam menganalisis adalah rasio pertumbuhan PAD, rasio efisiensi 

keuangan daerah, rasio efektifitas PAD dan rasio kemandirian keuangan daerah. 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif dan 

merupakan data yang telah diolah oleh obyek yang diteliti. Dalam perhitungan ini 

menggunakan data panel dengan alat penelitian berupa analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan 

Daerah (REKD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Sedangkan 

Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Efektifitas Keuangan Daerah, dan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). 

 

Kata kunci: belanja modal, rasio pertumbuhan pad, rasio efisiensi keuangan 

daerah, rasio efektifitas pad, rasio kemandirian keuangan daerah 

 

Abstract 

Performance measurement is very important to assess the accountability of 

organizations and managers in more public services, not only the ability to show 

that the public has been spent, but will include the ability to show that public 

money has been spent effectively and efficiently. The purpose of this study, 

among others, is to analyze regional financial performance on capital expenditures 

for public services in districts/cities in East Java Province. The indicators used in 

the analysis are the PAD growth ratio, the regional financial efficiency ratio, the 

PAD effectiveness ratio and the regional financial independence ratio. This study 

uses secondary data that is quantitative and is data that has been processed by the 

object under study. In this calculation using panel data with research tools in the 

form of multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 

the Regional Financial Efficiency Ratio (REKD) has a positive effect on Capital 

Expenditure (BM). While the PAD Growth Ratio, Regional Financial 

Effectiveness Ratio, and Regional Financial Independence Ratio have no effect on 

Capital Expenditure (BM). 

 

Keywords: capital expenditure, pad growth ratio, regional financial efficiency 

ratio, pad effectiveness ratio, regional financial independence ratio 
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1. PENDAHULUAN 

Pengelolaan keuangan daerah menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi 

output, konsep nilai uang (value for money), dan penerapan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. Kinerja pemerintah dinilai melalui anggaran yang 

dibuatnya, sehingga diharapkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan 

untuk pelayanan kepada masyarakat, berwujud dalam belanja modal, harus 

mendapatkan porsi yang relatif besar (Halim, 2008). 

Pada awal tahun 1997 sampai mencapai puncaknya pada tahun 1998 

Indonesia mengalami krisis ekonomi, hal tersebut mendorong keinginan kuat dari 

pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan 

kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan 

dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Pengelolaan 

keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena 

dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung 

pada cara mengelola keuangannya. 

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil 

kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah 

dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan 

atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja 

tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Agustina, 2013). 

Indikator dari analisis rasio keuangan antara lain: 1) Kemandirian keuangan 

daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan 

dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. 2) Efektivitas dan 

efisiensi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi 

adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yan 

diterima. 3) Rasio Pertumbuhan PAD. Beberapa penelitian menemukan bahwa 

pertumbuhan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 
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modal (Ardhini & Handayani (2011; Fitri (2013); Verawaty (2015); Sularso & 

Restianto (2011); Nopiani, Ni Made, Wayan Cipta (2016)). Sebaliknya Yovita 

(2011) menemukan hasil yang sebaliknya dimana PAD tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. 

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari 

banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan 

meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya 

infrastruktur dan perbaikan insfratuktur yang ada oleh pemerintah daerah, 

diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.  

Masalah yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah masih belum mampu berperan secara baik dalam mendorong 

laju pembangunan daerah. Selain itu banyak ditemukan pengalokasian anggaran 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang mencerminkan aspek 

ekonomi, efesiensi, dan efektifitas hal ini dikarenakan masih lemahnya 

perencanaan anggaran daerah (Kaho, 2007). Pengukuran kinerja keuangan untuk 

kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan 

pembanding skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai 

tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah 

pada periode berikutnya (Adhiantoko, 2013). 

Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan 

inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah 

pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. 

Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan pot  ensi. Dengan sumber daya 

yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang 

diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan 

perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata 

agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, 

khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, Warsito 2008). Berikut 

ini adalah tren belanja daerah dari tahun 2015-2019: 
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Gambar 1. Tren Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (persen) 

 

 Sumber: DJPK-Depkeu (diolah) 

Grafik 1.1 menunjukkan pergerakan struktur  belanja daerah Provinsi Jawa 

Timur dalam struktur APBD yang didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada 

kurun waktu 3 tahun terakhir, struktur APBD pada komponen belanja langsung ini 

mengalami peningkatan pada setiap komponen belanja langsung yang terdiri dari 

belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Namun, hal berbeda ditunjukkan 

oleh komponen belanja modal yang cenderung menurun pada tahun 2018 dengan 

dibandingkan tahun sebelumnya dari jumlah anggaran belanja modal tahun 2017 

sebesar 17,44% menjadi 15,93% kemudian pada tahun 2019, anggaran belanja 

modal kembali meningkat dengan sebesar 16,55%. Diperlukan anggaran pada 

komponen belanja modal yang lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan terutama 

infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat meningkatkan aktivitas dan 

mobilitas ekonomi masyarakat. 

Penelitian ini lebih menekankan pada belanja modal karena dalam struktur 

APBD, belanja modal dapat memberikan manfaat dalam jangka menengah dan 

panjang serta dapat menambah aset kekayaan daerah serta pendapatan daerah. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka diperlukan suatu upaya pengalokasian 

struktur APBD khususnya pada belanja modal di Jawa Timur untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Sehingga belanja modal dapat lebih ditingkatkan untuk 

pemenuhan kebutuhan yang lebih produktif dibandingkan dengan alokasi belanja 

2015 2016 2017 2018 2019 

Belanja Pegawai 3,33 3,47 3,62 4,16 3,92 

Belanja Barang & Jasa 19,77 20,05 21,50 23,06 23,73 

Belanja Modal 17,76 18,51 17,44 15,93 16,55 
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barang dan jasa, dan mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Delima 

dan Marwa (2016). Akan tetapi penelitian ini menganalisis kinerja keuangan 

pemerintah daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

untuk tahun anggaran 2015-2019. Penelitian ini juga menambahkan rasio 

pertumbuhan PAD sebagai alat untuk pengukur kinerja. Dengan memperhatikan 

pentingnya kegiatan pengukuran kinerja dan hasil penelitian sebelumnya, yang 

juga mengisyaratkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting 

karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian 

suatu strategi melalui alat ukur finansial. Alasan memilih Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur karena untuk menganalisa apakah realisasi belanja daerah 

sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sudahkah 

mandiri, efektif, dan efisien dalam keuangan daerahnya. Menurut penelitian Havid 

Sularso (2011) yang dilakukan di Kabupaten/Kota d Provinsi Jawa Tengah 

hasilnya bahwa rata-rata alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (21%) masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan rata-rata pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional 

(28,8%). 

 

2. METODE 

Pada penelitian ini akan mengamati Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Efektivitas 

PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-

2019. Model analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 

regresi data panel. Model ekonometrika dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

log     =   +           +         +           +         +      (1) 

di mana: 

BM  = Belanja Modal (Juta Rp) 

       = Rasio Pertumbuhan PAD (%) 

REB  = Rasio Efisiensi Belanja (%) 

REPAD  = Rasio Efektifitas PAD (%) 

RKKD  = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) 



6 

log  = operator logaritma berbasis e 

    = Error term (faktor kesalahan) 

     = Intercept/konstanta 

  ,   ,   ,     = Koefisien regresi variabel independen 

     = Cross Section (38 kabupaten/kota di Jawa Timur) 

     = Time Series (2015-2019) 

 

Langkah–langkah estimasinya meliputi: (i) estimasi parameter model data 

panel dengan pendekatan Pooled Least Squares (PLS), Fixed Effect Model 

(FEM), dan Random Effect Model (REM); (ii) pemilihan model estimator data 

panel terbaik; (iii) uji signifikansi parsial pada model terpilih; (iv) uji signifikansi 

simultan pada model terpilih, dan (v) interpretasi koefisien determinasi pada 

model terpilih. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa laporan APBD dan realisasi APBD yang diperoleh dari situs (website) 

resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan 

(www.djpk.kemenkeu.go.id). Data yang digunakan adalah data panel yaitu 

gabungan dari cross section dan time series. Adapun cakupan yang digunakan 

dalam penelitian adalah data cross section digunakan untuk melihat perbedaan 

antar ruang yaitu sebanyak 38 kabupaten/kota di antaranya 29 kabupaten dan 9 

kota yang ada di Jawa Timur, sedangkan data time series digunakan untuk melihat 

perubahan selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2015-2019. Penelitian ini 

akan membahas Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Belanja Modal untuk 

pelayanan publik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Estimasi Regresi Data Panel 

       =   +           +          +           +          +       (2) 

di mana: 

BM  = Belanja Modal (Juta Rp) 

      = Rasio Pertumbuhan PAD (%) 
REKD  = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%) 

REPAD = Rasio Efektifitas PAD (%) 
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RKKD  = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) 

   = Error term (faktor kesalahan) 

    = Intercept/konstanta 

  ,   ,   ,     = Koefisien regresi variabel independen 

    = Cross Section (38 kabupaten/kota di Jawa Timur) 

    = Time Series (2015-2019) 

 Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan Pooled 

Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) 

beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross Section 

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C 11.19693 10.63974 10.81013 

RPPAD 0.004166 0.001289 0.001174 

REKD 0.015030 0.027768 0.022250 

REPAD -0.001642 -0.002101 -0.000507 

RKKD 0.003712 -0.003677 -0.001460 

   0.058117 0.940607 0.362576 

Adjusted    0.037752 0.924154 0.348794 

Statstik F 2.853743 57.16780 26.30772 

Prob. Statistik F 0.025077 0.000000 0.000000 

Uji Pemilihan Model 

(1) Chow 

Cross-section F(37,148) = 55.645990; Prob.F(37,148) = 0.0000 

(2) Hausman 

Cross-section random   (4) = 1.380191; Prob.F(4) = 0.8476 

 

3.1.2 Pemilihan Model Estimasi Terbaik 

Uji Chow dipakai untuk memilih model terestimasi Pooled Least Square 

(PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). Dari Tabel 4.1, terlihat nilai p (p-value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 (  0,01), jadi    

ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM). 

 Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi Fixed Effects 

Model (FEM) atau Random Effects Model (REM). Dari Tabel 4.1, terlihat nilai p 

(p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik     sebesar 0,8476 ( > 

0,10), jadi    diterima. Simpulan, model terestimasi adalah model Random 

Effects Model (REM).  
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 Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, model Random Effects Model 

(REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model 

Random Effects Model (REM) tersaji pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2. Model Estimasi Random Effect Model (REM) 

        = 10,81013 + 0,001174         + 0,022250         
                                    (0,3188)                      (0,0000)*                 

                   - 0,000507           - 0,001460         
                    (0,8836)                       (0,7685) 

   = 0,940607; DW = 2,279449; F = 57,16780; Prob. (F) = 0,000 

Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada   = 0,01; **Signifikan pada 

  = 0,05; ***Signifikan  pada   = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas 

nilai statistik t. 

 

Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah 

No. Wilayah Efek Konstanta 

1 Kab. Pacitan -0,268202 10,541928 

2 Kab. Ponorogo  0,002069 10, 812199 

3 Kab. Trenggalek -0,057236 10,752894 

4 Kab. Tulungagung  0,054967 10,865097 

5 Kab. Blitar  0,364610 11,17474 

6 Kab. Kediri  0,320015 11,130145 

7 Kab. Malang  0,635912 11,446042 

8 Kab. Lumajang -0,362899 10,447231 

9 Kab. Jember  0,453696 11,263826 

10 Kab. Banyuwangi  0,509628 11,320058 

11 Kab. Bondowoso -0,035896 10,774234 

12 Kab. Situbondo -0,040377 10,769753 

13 Kab. Probolinggo -0,229270 10,580860 

14 Kab. Pasuruan  0,273966 11,084096 

15 Kab. Sidoarjo  0,728359 11,538489 

16 Kab. Mojokerto  0,281024 11,091154 

17 Kab. Jombang -0,038060 10,772070 

18 Kab. Ngajuk -0,009386 10,800744 

19 Kab. Madiun -0,092664 10,717466 

20 Kab. Magetan -0,433266 10,376864 

21 Kab. Ngawi -0,125170 10,684960 

22 Kab. Bojonegoro  0,826916 11,637046 

23 Kab. Tuban  0,188056 10,998186 

24 Kab. Lamongan  0,284483 11,094613 

25 Kab. Gresik  0,233980 11,04411 

26 Kab. Bangkalan -0,039480 10,770650 
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27 Kab. Sampang  0,103581 10,913711 

28 Kab. Pamekasan  0,092573 10,902703 

29 Kab. Sumenep -0,076016 10,734114 

30 Kota Kediri -0,661691 10,148439 

31 Kota Blitar -0,661772 10,148358 

32 Kota Malang -0,178142 10,631988 

33 Kota Probolinggo -0,912572 9,897558 

34 Kota Pasuruan -0,685677 10,124453 

35 Kota Mojokerto -0,901567 9,908563 

36 Kota Madiun -0,451208 10,358922 

37 Kota Surabaya  1,695334 9,114796 

38 Kota Batu -0,788619 10,021511 

Sumber: Lampiran1, diolah. 

3.1.3 Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi REM 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel 

independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t.    uji t 

   = 0: variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan;   -nya    

 0: variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan.    akan diterima jika 

nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t >  ;    akan 

ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t   . 

Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel t Sig. t Kriteria Kesimpulan 

RPPAD 0.999687 0.3188 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

REKD 5.037337 0.0000 < 0,01 Signifikan pada   = 0,01 
REPAD -0.146601 0.8836 > 0 ,10 Tidak berpengaruh signifikan 

RKKD -0.294801 0.7685 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

Sumber: Lampiran 1, diolah. 

 

3.1.4 Uji Eksistensi Model Terestimasi REM 

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi 

model adalah uji F. Dari Tabel 4.2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik stastistik F bernilai 0,0000 (< 0,01); jadi    ditolak. 

Simpulan, model terestimasi Random Effects Model (REM) eksis. 
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3.1.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (   ) menunjukkan daya ramal model terestimasi. 

Dari Tabel 4.2 terlihat nilai    sebesar 0,940607, artinya 94,06% variasi variabel 

Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Rasio Pertumbuhan PAD (RPPAD), 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), Rasio Efektifitas PAD (REPAD), 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Sisanya 5,94% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.1.6 Interpretasi Ekonomi 

Belanja Modal pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 

2015-2019 ternyata dipengaruhi secara positif oleh Rasio Efisiensi Keuangan 

Daerah. 

 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) berpengaruh positif signifikan 

pada Belanja Modal (BM) 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa dalam kurun 

waktu 2015-2019, artinya pada saat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)  

naik maka Belanja Modal (BM) akan mengalami kenaikan, begitu juga 

sebaliknya. Hal tersebut berarti hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh 

negatif terhadap Belanja Modal. Peningkatan pada rasio efisiensi menunjukkan 

bahwa belanja pemerintah daerah meningkat dengan angka yang lebih besar 

dibanding pendapatan daerah. Ketika pemerintah daerah tidak efisien dalam 

mengelola keuangan daerah, maka pendapatan daerah tidak dapat dioptimalkan 

bahkan tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. 

Implikasinya, kegiatan pembangunan daerah terbengkalai bahkan tidak terlaksana 

dengan baik. Secara umum, hal tersebut karena porsi belanja langsungnya lebih 

sedikit dibandingkan dengan belanja tidak langsungnya. Hal ini yang 

menyebabkan belanja Jawa Timur tidak efisien, artinya belanja lebih banyak 

digunakan untuk belanja tidak langsung, dan belanja tidak langsung sebagian 

besar digunakan untuk belanja gaji pegawai dan anggaran pendidikan. 

 Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan angka rasio yang 

tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi belanja lebih besar daripada 
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jumlah pendapatan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah 

tetapi tidak digunakan secara maksimal untuk belanja modal, seperti yang 

disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo (2010) bahwa 

sepanjang 2010 sekitar 60 persen anggaran daerah lebih banyak yang dihabiskan 

untuk belanja pegawai ketimbang untuk belanja modal. Pemerintah menilai 

penambahan dana transfer ke daerah masih kurang dimaksimalkan penggunaanya 

oleh daerah. Hal tersebut dikarenakan lebih besarnya belanja pegawai di daerah 

dibandingkan belanja modal guna pengembangan dan pembangunan di daerah. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan 

Yanti (2016) bahwa Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal di wilayah Sumatera. Berdasarkan hasil statistik, semakin tinggi 

rasio efisiensi keuangan daerah menyiratkan bahwa pemerintah daerah sudah 

berhasil dalam menganggarkan keuangan daerah. 

 Rasio Pertumbuhan PAD (RPPAD) dalam kurun waktu 2015-2019 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena 

penerimaan pemerintah dari pajak maupun hibah mengalami fluktuasi sehingga 

tidak mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk 

mengembangkan infrastruktur usaha. 

 Peran serta pemerintah sangatlah penting dalam sebuah pertumbuhan 

daerahnya terutama pertumbuhan PAD, sebab pemerintah daerah yang memiliki 

hak untuk membuat peraturan hal apa saja yang bisa menjadi pajak daerah dalam 

sebuah peraturan daerah serta izin dari pemerintah daerah untuk memberikan 

kesempatan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Provinsi Jawa Timur 

untuk dapat menambah sumber PAD. Sama hal nya penelitian yang 

dilakukan oleh Fino (2011) yang menunjukkan rasio pertumbuhan PAD 

Kabupaten Agam pada tahun 2009 sebesar 7,34% dan pada tahun 2010 rasio 

pertumbuhan PAD mengalami penurunan 11,57% dari tahun sebelumnya, 

karena berkurangnya penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli 

daerah. 

 Rasio Efektivitas PAD dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan p-

value sebesar 0,8836 lebih besar dari 0,10 maka tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap Belanja Modal. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dengan anggaran/target 

yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan dan jika dilihat capaian 

bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, ini berarti 

bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari 

capaian/realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun yang bersangkutan 

sehingga kondisi keuangan pemerintah dikategorikan tidak efektif, Usman 

(2011). 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Assyurriani 

(2015) yang menyatakan pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, 

rasio efesiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan terhadap belanja modal pada 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di kepulauan Riau tahun 2010–2013. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas dan 

efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, rasio pertumbuhan dan rasio 

aktifitas berpengaruh terhadap belanja modal.  

 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap 

Belanja Modal selama kurun waktu 2015‒2019, yang berarti hasil penelitian tidak 

sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Alasan 

Kemandirian Daerah tidak berpengaruh positif terhadap rasio belanja modal 

dikarenakan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur masih bergantung 

terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian yang 

relatif kecil bila dilihat dari hasil statistik tidak mampu mengubah komposisi 

belanja dalam APBD kota dan kabupaten di Jawa Timur, sehingga timbul suatu 

pergeseran paradigma komposisi belanja dari belanja modal ke belanja 

pemeliharaan. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan menggali apakah 

pengalokasian dalam belanja modal dan realisasi belanja modal tersebut tidak 

terkait dengan perilaku oportunistik pihak-pihak yang terlibat dalam 

penganggaran seperti pembiayaan untuk pemilukada. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) 

yang menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Selatan masih dalam kriteria sangat 
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kurang mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunan. 

Kemandirian berarti mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan 

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan 

asli daerahnya sendiri dari pada bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi rasio 

kemandirian berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah dan ketergantungan 

bantuan terhadap pihak eksternal semakin rendah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: Random Effects Model 

(REM) terpilih sebagai model estimator yang terbaik. Variabel Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah (REKD) berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 

0,022250. 

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh (uji t) dapat diketahui variabel 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) berpengaruh terhadap Belanja Modal 

(BM) pada 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur. Variabel Rasio 

Pertumbuhan PAD (RPPAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), Rasio 

Efektifitas PAD (REPAD), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada 29 kabupaten dan 9 kota yang 

ada di Jawa Timur. 

Model terestimasi Random Effects Model (REM) eksis, dengan nilai 

koefisien determinasi (  ) sebesar 0,940607. Artinya 94,06% Belanja Modal 

dapat dijelaskan oleh variabel Rasio Pertumbuhan PAD (RPPAD), Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), Rasio Efektifitas PAD (REPAD), Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Sisanya 5,94% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Dalam kurun waktu 2015-2019 variabel yang berpengaruh terhadap 

Belanja Modal (BM) adalah variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), 

sehingga apabila terjadi kenaikan pada Rasio efisiensi keuangan daerah maka 

berpengaruh terhadap jumlah realisasi belanja modal untuk pelayanan publik. 
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Nilai konstanta tertinggi dimiliki Kabupaten Bojonegoro, yaitu sebesar 

11,637046 dan nilai konstanta terendah dimiliki Kabupaten Probolinggo dengan 

niai sebesar 9,897558. 

4.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di muka, maka saran yang dapat 

penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah: Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD 

yang belum maksimal realisasinya  sehingga mampu meningkatkan PAD agar 

lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, serta dapat memanfaatkan 

PAD sebaik mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, dan mampu 

membuat lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki 

pekerjaan. Peran pemerintah tidak hanya dalam upaya meningkatkan PAD, akan 

tetapi dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait 

Belanja Modal (BM) diharapkan lebih rinci lagi dalam menganalisa dan 

memasukkan variabel-variabel ekonomi baru. Penelitian ini memiliki keterbatasan 

yaitu hanya menguji 4 rasio, maka lebih baik ditambahkan berbagai macam rasio 

indikator kinerja keuangan yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan 

keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya 

untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja dan 

disarankan untuk memperluas lingkup objek penelitian. 

Bagi stakeholder, diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD 

nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-

sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari 

Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang. 
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