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ABSTRACT 

 
This research aims to give empirical evidence and examines the effect of 

economic growth, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum / general budget 
(DAU) on capital expenditure (belanja modal) by considering pooled data.  The 
research objects are Regency / Municipality of  Java Island.  The data used in this 
research taken from 2004-2005 and Regency / Munificipality Governments recorded in 
table of General Budget Calucalation (perhitungan Dana Alokasi Umum) issued by 
Bapekki Departemen Keuangan. 

The analysis found that PAD and DAU have effect on capital expenditure 
(belanja modal). It means local government was able to to predict capital expenditure 
based on PAD and DAU. Next analysis showed show that economic growth has no 
effect on capital expenditure (belanja modal).  
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I. PENDAHULUAN 

 Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi 

UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi 

Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut,  menunjukkan bahwa antara 

legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 

2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan 

bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.  

 Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun 

kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) 

melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau 

panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah 

berkewajiban membuat draft/rancangan APBD,  yang hanya bisa diimplementasikan 

kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. 

 Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan 

legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas &  Plafon Anggaran yang akan 

menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. 

Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan 

Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk 

dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah 

(Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete 
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contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh 

eksekutif. 

 Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah 

daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, 

sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. 

Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah 

sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang 

anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting. 

 Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan 

output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan 

permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 

2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian 

anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai 

teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure 

management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi 

semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah 

(Halim, 2001).  

 Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. 

Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, 

yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat 

investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset 
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tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama 

dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.  

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 

dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada 

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah 

komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja 

rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan 

belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan 

aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan 

bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program 

layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengaloksikan belanja 

untuk berbagai kepentingan publik.   

 

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: pertama, apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja 

modal. Kedua, apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran 

belanja modal?  dan ketiga, apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap 

anggaran belanja modal ? 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: pertama, 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal. Kedua, pengaruh 
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pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal. Ketiga, pengaruh dana 

alokasi umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal. 

 

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Anggaran Daerah Sektor Publik 

 Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting 

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan 

masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. 

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).  

 Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan 

ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan 

keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan 

mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran 

tersebut dikenal dengan istilah penganggaran. 

 Lebih dari enam puluh tahun lalu, V.O. Key sudah mengisyaratkan bahwa 

penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. 

Key (1940) mengajukan pertanyaan berikut: “on what basis shall it be decided to 

allocate x dollars to activity A instead of activity B?” Keterbatasan sumber daya yang 

dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat 

dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan 

dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). 

 Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan , yakni (1) perumusan 

proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian 
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anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Sedangkan 

menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni 

excecutive planning, legislative approval, excecutive implementation, dan ex post 

accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan 

legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir 

hanya melibatkan birokrasi sebagai agent. 

 

2.2    Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia  

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma 

dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (performance 

budgeting) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan 

antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.  

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-

kesepakatan yang dicapai melalui bargaining (dengan acuan Kebijakan Umum APBD 

dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan 

daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk 

melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal 

pertanggungjawaban kepala daerah.  

 

2.3 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik  

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada 

teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan 

menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau 
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organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit 

maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan 

bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Lupia & 

McCubbins (2000) menyatakan: delegation occurs when one person or group, a 

principal, select another person or group, an agent, to act on the principal’s behalf. 

Menurut Ross (1973) contoh-contoh hubungan keagenan sangat universal.   

 

2.3.1  Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif  

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen 

dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; 

Strom, 2000). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa 

terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan 

legislatif juga merupakan persoalan keagenan.  

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang 

memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima 

pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh 

legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen 

seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan 

keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah 

usulan tersebut diterima atau ditolak. 

2.3.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (Voters)  

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (voters),  legislatif adalah 

agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001; Lane, 2000;13; Moe, 1984). Dalam 
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hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-

agen yang terjadi antara pemilih (voters) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan 

bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja 

publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika 

legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja 

dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi 

prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak 

selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik. 

 Lupia & McCubbins (2000) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki 

konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan 

legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (abdication), yakni adanya kondisi 

dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh 

terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (voters) dicirikan sebagai pihak 

yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota 

legislatif) yang mereka pilih.  

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan 

publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha 

untuk memaksimalkan utilitasnya (self-interest) dalam pembuatan keputusan yang 

terkait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin nyata ketika publik tidak 

memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga 

perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah. 
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2.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia 

 Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon 

Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan 

anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan 

Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada 

legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai 

Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk 

kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi 

pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. 

2.5 Hipotesis Penelitian  

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai 

dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi 

fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah 

yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannnya dapat menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.  

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono, 

1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang 

berkelanjutan  Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 

2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi 

memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates 

(1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini 
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mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan 

memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang 

mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal 

untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 

2004). 

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi 

atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan 

dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa 

“Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah 

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, 

fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan 

sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh 

eksekutif memiliki muatan mengutamakan  kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 

1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agency-nya, baik dari 

segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 

1998; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan 

oleh legislatif untuk memenuhi self-interestnya. Landasan teoretis dan temuan-temuan 

empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:  

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran 

Belanja Modal 
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Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, 

pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat 

(UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari 

daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut 

menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana 

untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.  

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 

32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. 

Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat 

digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk 

merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang 

mengandung lucrative opportunities dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh 

karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada 

sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan 

pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang 

tidak bersifat job programs dan targetable.  

Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif 

dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi 

untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan 

kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga power legislatif yang 

sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan 

preferensi publik. Temuan ini mengkonfirmasi pendapat Colombatto (2001). 
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Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian 

anggaran Belanja Modal. 

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah  telah 

diterbitkan  UU 33/2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain 

penerimaan yang sah. 

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan 

dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut 

merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam 

APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara 

leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. 

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat 

dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-

variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) 
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dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-

linier dan asymmetric. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas 

menghasilkan hipotesis sebagai berikut:   

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran 

Belanja Modal. 

 

III. METODA PENELITIAN 

3.1 Sampel dan Data Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa-

Bali baik kabupaten dan kota dari tahun 2004 – 2005 dengan alasan ketersediaan data. 

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari 

dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini 

diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

3.2 Definisi Operasional Variabel          

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut: 

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

investasi (menambah aset). Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per 

kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. PAD adalah 

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. DAU 

adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk 
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mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah. 

 3.3 Kerangka Pikir dan Model Penelitian 

Gambar 1 
Kerangka Pikir Penelitan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Alokasi Umum 

Belanja Modal 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi 

berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel 

independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Persamaan regresi adalah : 

Y =  + ß1PDRB + ß2PAD + ß3DAU + e     (1) 

dimana : 
Y = Belanja Modal (BM) 
a = Konstanta 
b = Slope atau koefisien regresi atau intersep 
PDRB =   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
DAU =   Dana Alokasi Umum (DAU) 
e = error 
 

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (pooled data). Hasil model 

analisis data ini telah lolos telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum 

dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji 



                                                                                                                         
     

ASPP-04   15 

normaltas data, multikolinearitas, heteroskedastis, otokorelasi. Hasil uji asumsi klasik 

dapat dilihat dalam appendik tulisan ini.  

 Pengujian hipotesis menggunakan data panel bertujuan unutk melihat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam 

menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian 

dikelompokkan menjadi pengujian secara parsial dan simultan.  

4.1 Pengujian Parsial 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk penngujian 

secara parsial ini digunakan uji-t. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial 

ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 
Hasil Pengujian Hipotesis Parsial 

 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 6565.348 5329.262  1.232 .219 
  PDRB 4.109E-04 .000 .097 1.928 .055 
  PAD .369 .040 .494 9.254 .000 
  DAU .104 .019 .282 5.439 .000 

 Sumber: output SPSS 

Hasil perhitungan statistik tersebut memunjukkan bahwa dari ketiga variabel 

yang dimasukkan dalam model hanya dua variabel yang signifikan signifikan 

mempengaruhi  belanja modal . Variabel tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD) 

dan dana alokasi umum (DAU). Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat 

signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen sedangkan tingkat 

signifikansi pertumbuhan ekonomi (PDRB) mempunyai tingkat singnifikansi yang 
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sedikit di atas signifikansi 5 persen. Oleh karena itu variabel pertumbuhan ekonomi 

(PDRB) tidak signifikan mempengaruhi belanja modal.  

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini: 

Belanja Modal = 6565 +  0,369 PAD + 0,104 DAU  

 

Persamaan tersebut dapat diartikan: 

• Jika nilai variabel PAD mengingkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel 

lain tetap (ceteris paribus), maka akan mengakibatkan naiknya  nilai variabel 

belanja modal  sebesar 0,369 satuan. 

• Jika nilai variabel DAU sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap 

(ceteris paribus), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel belanja 

modal  sebesar 0,104 satuan. 

4.2 Pengujian secara Simultan 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian 

simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi 

F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. 

Tabel 2 
Pengujian Hipotesis secara Simultan 

 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 240929984964.

505 3 80309994988.168 63.656 .000

  Residual 290174900003.
260 230 1261630000.014    

  Total 531104884967.
765 233     

 
Sumber: output SPSS 
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Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai 

signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel 

independen: PDRB, PAD, dan DAU  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

belanja modal. Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD.  

4.3 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (Goodness of Fit Test)  

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan 

antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai 

koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Berdasarkan Tabel 3 didapatkan 

nilai koefisien determinasi (adjusted R-square) sebesar 0,447 yang berarti model dapat 

menjelaskan variasi return saham sebesar 44,7 persen dan sisanya sebesar 55,3 persen 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. 

Tabel 3 
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi  

 

Model R R Square Adjusted R Square 
1 .674 .454 .447 

 Sumber: output SPSS 

4.4 Pembahasan  

 Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki korelasi positif namun tidak 

signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi t sebesar 0,055 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 0,05; dan nilai korelasi antara variabel ini dengan belanja 

modal yang sebesar  0,226 atau  22,6 persen. Artinya Pertumbuhan ekonomi kurang 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal.  
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 Variabel PAD memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,000 yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05; dan nilai 

korelasi antara variabel ini dengan belanja modal yang sebesar 0,613 atau  61,3 persen. 

Artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal  dan hubungannya 

positif.  

 Variabel DAU memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap variabel 

belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

0,05; dan nilai korelasi sebesar 0,456 atau 45,6 persen. Artinya variabel DAU  memiliki 

korelasi (hubungan) yang nyata dengan belanja modal dan hubungannya negatif.  

 

V. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu 

pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), pendapatan asli daerah, dan dana alokasi 

umum terhadap belanja modal dalam APBD. Pengujian pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda (ordinary 

least square) dan menggunakan data panel.  

 Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara 

normal, bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil 

pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simulatan variabel 

pertumbuhan akonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Hasil pengujian terhadap hipotesis-

hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi 
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sebesar 0,01 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian 

secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpukan bahwa 

pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja 

modal dalam APBD. 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain hanya dilakukan 

pada periode 2004-2005 karena data untuk variabel dependen merupakan variabel baru 

sehingga dimungkinkan kurang untuk melakukan generalisasi atas penelitian ini. Hasil 

adjusted R-square yang sebesar sebesar 0,447; berarti model dapat menjelaskan variasi 

belanja modal hanya sebesar 44,7  persen dan sisanya sebesar 53,3 persen dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain di luar model. 

 Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan data 

yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang 

sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap 

dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau 

jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan 

seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi.  
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Lampiran 
 

Pengujian Asumsi Klasik 
Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian 

ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah 
data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, 
autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi 
linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri 
dari: 
1. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 
digunakan telah terditribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian 
ini mengunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah 
dengan cara menganalisis grafik normal probability plot. Data dapat dikatakan normal 
jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti 
garis diagonal. 

Gambar  L.1 
Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: BM
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Sumber: Keluaran SPSS 

 
Demikian juga, dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data  tersebar mendekati 

garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah 
terdistribusi secara normal. 

 
2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak 
tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat 
dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) di atas 10 
(Ghozali, 2001). Tabel di di bawah menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas 
yang terjadi pada variabel PDRB, PAD, dan DAU dimana nilai tolerance-nya di atas 
0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa 
antarvariabel-variabel tersebut tidak terdapat korelasi sehingga tidak terjadi gejala 
multikolinearitas.  
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Tabel L. 1 
Hasil Pengujian Multikolionearitas 

 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) 6565.348 5329.262  1.232 .219   
  PDRB 4.109E-04 .000 .097 1.928 .055 .942 1.061
  PAD .369 .040 .494 9.254 .000 .834 1.198
  DAU .104 .019 .282 5.439 .000 .882 1.133

 
 
 
3. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini digunakan  untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan 
dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model Durbin-Watson (dw 
test). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi.  
Autokorelasi adalah keadaan dimana variable error-term pada periode tertentu 
berkrelasi dengan variable error-term pada periode lain yang bermakna variabel 
error-term tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval 
keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak 
kuat. Langkah pendeteksian adanya auokorelasi adalah dengan membandingkan 
nilai Durbin-watson statistic table dengan H0 tidak ada autokorelasi bila DW berada 
di : 

 
0 (a) dl (b) du (c) (4-du) (d) (4-dl)    (e)    4  
H0 = tidak ada otokorelasi 
(a) = Daerah menolak H0 = Ada otokorelasi positif 
(b) = Daerah ragu-ragu 
(c) = Daerah tidak menolak H0 = Tidak ada otokorelasi positif atau negatif  
(d) = Daerah ragu-ragu 
(e) = Daerah menolak H0 = Ada otokorelasi negatif  
 
0 (a) 1,738  (b) 1,789  (c)  2,211   (d) (2,262)      (e)     4  
(4-du) = 4 - 1,789 = 2,211  
(4-dl) = 4 – 1,738 = 2,262 
  

Nilai kritis dL dan dU berturut-turut adalah 1,738 dan 1,789. Selanjutnya 
berdasarkan hasil estimasi persamaan di atas ditemukan besarnya nilai DW = 
2,090.    
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Tabel  L.2 
Hasil Uji Durbin Watson 

 
Durbin Watson du 

2,090 1,789 
  Sumber : Olah data SPSS 
Angka Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar  2,090, angka ini berada 
diantara du (1,693) dan 4-du (2,207). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi. 

 
4. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat 
dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen 
(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang 
tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat 
pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasikan tidak terdapat heterokedastisitas. 
  

Gambar L.2 
Scatterplot untuk uji heterokedastisitas 
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