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ABSTRACT 
 

The impact of decentralization fiscal of local government is expected to increase the 
level of local autonomy in fulfilling its needs, but the central government can not be 
disinterested in overcoming the gap of fund requirement for the local government by 
giving General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum/DAU) that can be used freely by 
the local government. In order to increase the level of local autonomy, the local 
government is expected to raise the allocation of capital expenditure. The fulfillment of 
the public needs can increase the citizen’s income and impact to the improvement of 
Own Revenues (PAD) and Income Per capita. 
 
The purpose of the research is find the relationship of General Allocation Fund, Capital 
Expenditure, Own Revenue, and Income Per capita in regions/municipals in Java and 
Bali. This research uses Structural Equation Modeling  Test to see the relationship 
between the variables. 
 
The result shows  that the variable of General Allocation Fund is positively related to 
Capital Expenditure, Capital Expenditure is positively related to Own Revenues (PAD), 
Capital Expenditure is negatively related to Income Per Capita, and Local Government 
Original Receipt is positively related to Income Per Capita. 
 
Keyword :  General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure, Own  Revenues 

(PAD), Income Per Capita. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

 Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan 

diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  dan UU No 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per 

Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya 

UU No.32  tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004).  Diberlakukannya undang-undang 

ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan 

kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. 

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan 

diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan 

dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.   Harapan 

ini tentu saja dapat terwujud apabila  ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan 

berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk 

memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.  Desentralisasi fiskal 

disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi 

disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah 

yang berbeda-beda.  Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi 

disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah ((kabupaten dan kota) 

dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.  Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya 

ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah.   

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan 

berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor 

yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah 

struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang 

mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan 

kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi 

pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang 

lebih besar untuk pembagunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.   
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Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri 

mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya 

fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya 

dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik 

dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan 

tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya 

peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).   

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan 

pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan 

salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana 

Alokasi Umum (2005). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU  terhadap 

peneriman daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, 

termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini.  Namun demikian, 

dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil.  

Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil 

positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.  

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan 

daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. 

Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi 

daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke 

hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan 

daerahnya. Pertumbuhan ekonomi sering di ukur dengan mengunakan pertumbuhan 

produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak 

selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya.  

Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur 
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pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro,2004; Gaspersz dan Feonay, 2003). Indikator ini 

lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih 

menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar 

dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini  secara simultan 

menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi   mampu meningkatkan 

kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertambahan penduduk. 

  

PERSOALAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dirumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal ? 

2. Bagaimana Hubungan Belanja Modal daerah  dengan Pendapatan Asli Daerah? 

3. Bagaimana Hubungan Belanja Modal daerah dengan Pendapatan Per Kapita? 

4. Bagaimana Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Per Kapita? 



                                                                                                                         
     

ASPP-15   5 

KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Fiskal  

Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia 

memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah 

tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan 

masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang 

dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi 

komponen pendapatan daerah dala APBD.  Pemerintah daerah harus dapat menjalankan 

rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, 

pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, 

anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk 

belanja rutin (Abimanyu, 2005). Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, 

sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya 

infrastruktur yang baik diharapkan dapat  menciptakan efisiensi dan efektifitas di 

berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada 

gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang 

masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas 

yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang 

diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor 

yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. 

Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk 

lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan 

ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per Kapita. 

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal  

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan 

daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan 
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DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja 

daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002). Setiap 

transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, 

maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis 

dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih 

besar (http://www.Balipost.co.id).  

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menyatakan terhadap keterkaitan 

sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang 

dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan 

bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja 

modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam 

pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh teman empiris yang sama yang 

menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang 

diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitan Susilo dan Adi (2007) semakin 

memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan  bahwa kemandirian daerah tidak 

menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dhi DAU) menjadi semakin 

tinggi.  Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah 

khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.  Dari 

pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Hipotesis 1 (H1)  : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 

Hubungan Antara Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah 

 Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada 

pertumbuh ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat 

melakukan aktivitas sehari – harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh 

pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya 

infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah 

tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang 

akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan 

meningkatkan pendapatan asli daerah. (Abimanyu, 2005) 

http://www.balipost.co.id/
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Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu 

meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang 

tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) 

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang 

nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Adi (2006) menyatakan bahwa 

Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor 

publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan 

desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk 

menunjang peningkatan PAD. Penelitan yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim 

(2003) menunjukkan adanya pengaruh yang kuat belanja daerah terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah. Hipotesis yang dikembangkan dari pemaparan ini adalah 

sebagai berikut : 

Hipotesis 2 (H2) :   Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Hubungan antara Belanja Modal dan Pendapatan Per Kapita 

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif 

pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik 

secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi 

pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana 

penunjang lainnya. Syaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat 

pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. 

Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua 

pengeluaran yang sifatnya menaikan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). 

Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh 

pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. 

Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di 

daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan 

berdampak pada meningkatnya pandapatan per Kapita.  
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Jika PEMDA menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari 

pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaratn daerah ini akan mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) 

menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.  Penelitian yang dilakukan oleh Adi 

(2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi   Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur 

penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada 

gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang 

tercermin dalam pendapatan per kapita.   Dari  gambaran ini, dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

Hipotesis 3(H3) :  Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita 

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita 

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian 

daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, 

khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat 

pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan petumbuhan 

ekonomi di daerah (Brata, 2004). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan 

daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan 

lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah 

daerah akan berinsisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan 

menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006). 

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003).  

Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD.  Bila yang terjadi 

sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya  eksploitasi PAD terhadap masyarakat 

secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu 
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sendiri.  Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya 

tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk 

mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.  Dari pemaparan ini dapat 

dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Hipotesis 4 (H4) :  Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh positif terhadap 
Pendapatan Per Kapita 

 

Model Penelitian 

Dari berbagai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat diperoleh 

gambaran adanya intergrasi hubungan antara berbagai variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  Integrasi hubungan ini ditunjukkan dengan model struktural seperti 

dalam gambar 1 berikut ini : 

 
GAMBAR 1 DISINI

METODOLOGI PENELITIAN  

Sampel dan Data 

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan  Kota se Jawa – 

Bali. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah kabupaten dan kota ini memiliki 

karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris berbeda 

di luar Jawa – Bali (Abdullah dan Halim, 2004). Tahun data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dari tahun 2001 sampai tahun 2004.  Data penelitan diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik 

Alat Analisis  

• Analisis Diskriptif  

Analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum dan 

standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang DAU, 

Belanja Modal, PAD dan pendapatan per Kapita. 

• Analisis Jalur (Path Analysis) 
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Analisis ini digunakan untuk menguji Hipotesis 1-4. Dengan alat ini dimungkinkan 

pengujian pengaruh simultan sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain. Pengujian 

asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan analisis struktural ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diskriptif Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Pendapatan per Kapita 

Tabel 1 menunjukkan rata – rata Dana Alokasi Umum dimana DAU tahun 2001 

hingga tahun 2004 mengalami peningkatan secara berkala.  Namun demikian nilai 

deviasi standar masih cukup besar. Kesenjangan penerimaan DAU ini paling tidak 

memberikan indikasi adanya ketimpangan fiskal yang masih cukup tinggi. Salah satu 

fungsi  DAU adalah untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah 

melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada, sehingga distribusi DAU kepada 

daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya 

daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh 

DAU yang relatif besar. Meskipun demikian tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap DAU masih tinggi dalam bembiayaan rumah tangganya. 

TABEL  1 DISINI 

Belanja Modal tahun 2001 hingga 2002 mengalami peningkatan yang sangat 

tinggi, tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pemerintah daerah memulai efisiensi dalam pembangunan. Nilai deviasi standar 

menunjukkan  adanya kesenjangan pengeluaran Belanja Modal antara daerah yang satu 

dengan daerah. Kesenjangan Belanja Modal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal 

diantaranya adalah perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan tiap daerah, 

perbedaan kelayakan dan ketersediaan fasilitas umum tiap daerah. 

Pendapatan Per Kapita tahun 2001 hingga 2004 mengalami peningkatan secara 

berkala. Hal ini dapat diartikan pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan 

tiap tahunnya. Semakin tinggi pendapatan per Kapita, memberikan indikati semakin 

tingginya tingkat pembangunan suatu daerah (Abidin). Kesenjangan pendapatan per 

kapita masih sangat tingg.  Hal ini  ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya 
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adalah banyaknya atau sedikitnya lapangan pekerjaan, perbedaan UMR tiap daerah, dan 

tingkat kemajuan dari daerah itu sendiri.  

 

Stastistik Deskriptif  Pendapatan Asli Daerah 

Tabel 2 menunjukkan rata – rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 

2001 hingga tahun 2004. d PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat 

diartikan bahwa pemerintah daerah mulai menggali potensi – potensi pendapatan asli 

dari daerahnya sehingga PAD dapat meningkat. Rata – rata penerimaan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dari tahun 2001 hingga 2004 mengalami peningkatan secara 

berkala tetapi kontribusinya terhadap PAD mengalami berfluktuasi. Secara umum 

umum Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah adalah pemberi kontribusi terbesar untuk 

Pendapatan Asli Daerah.. Disparitas penerimaan daerah untuk kedua komponen 

penerimaan ini masih sangat besar.  Bisa jadi hal ini menunjukkan andalan penerimaan 

daerah yang berbeda-beda.  Satu daerah lebih mengandalkan pajak daerah, tetapi daerah 

lain lebih mengandalkan retribusi daerah.  Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografi dll sehingga mengakibatkan 

biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat  dan tarif pungutan retribusi sangatlah 

bervariasi. 
TABEL  2  DISINI 

Uji Asumsi Klasik 

Agar  model Structural Equation Modeling yang diajukan menunjukan 

persamaan hubungan yang valid, model tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik 

Ordinary  Least Square (OLS). Oleh karena itu pengujian asumsi klasik perlu 

dilakukan. Model yang digunakan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), 

maka Uji Asumsi Klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi dan uji 

heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. 

• Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji normal atau 

tidak. Data yang diuji secara langsung terbukti tidak normal (hasil pengujian dapat 
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dilihat dalam Lampiran 7) sehingga harus dilakukan perbaikan dengan menggunakan 

logaritma natural. Hasil perhitungan uji 1-sampel Kolmogorov-Smirnov pada tabel 3 

 TABEL 3 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. berada diatas 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa data yang ada berdistribusi  normal.  

• Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu Structural Equation 

Modeling ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). 

 

Dari hasil analisis, diperoleh nilai DW sebesar 1,579 sedangkan nilai DW tabel 

untuk dL = 1,571 dan du = 1,780 sedangkan nilai 4-du = 2,22. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa dalam uji ini terdapat autokorelasi yang positif tetapi lemah. Nilai 

Durblin Watson diantara dL< d < du (1,571< 1,579 < 1,780) ada masalah autokorelasi 

yang positif tetapi lemah.   

TABEL 4 DISINI

• Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedatisitas dilakukan untuk mengetahui apakah Structural Equation 

Modeling yang digunakan mengandung variansi residual yang bersifat 

heterokedastisitas. Structural Equation Modeling yang baik adalah tidak terjadinya 

heterokedastisitas. 
TABEL 5 DI SINI

 

Dari tabel 5 diatas t hitung tidak ada yang signifikan t Hitung < t tabel, t tabel 

1.658. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel variabel independen dalam penelitian 

ini tidak ada masalah dengan heterokedatisitas. 

• Uji Multikolinieritas 

Uji multikolineritas bertujuan mendeteksi ada tidaknya hubungan antar variabel 

independen. Dalam Structural Equation Modeling  yang baik seharusnya tidak terdapat 

hubungan antar variabel independen, jika terdapat hubungan berarti maka terjadi 

masalah Multikolinieritas. Di dalam penelitian ini, uji Multikolinieritas dilakukan 
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dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) dari setiap variabel. Dalam 

Insukrindo, dkk (2003:70) disebutkan bahwa jika nilai VIF dari suatu variabel melebihi 

10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R2 melebihi 0,90 maka sutau variabel dikatakan 

berkolerasi sangat tinggi (tabel 6). 
 

 

Tabel 6 menunjukkan  nilai VIF dari tiap variabel dibawah 10, maka dapat 

disimpulkan adanya multikolinearitas yang rendah. Besar hubungan antara Variabel 

LNBM dengan LNDAU adalah -0,382, sedangkan Variabel LNBM dengan 

LNPADadalah -0,278. Hal in dapat disimpulkan adanya multikolinearitas, tetapi masih 

rendah.  Hasil ini menunjukkan data yang ada masih dapat digunakan untuk pengujian 

lebih lanjut. 

 

TABEL 6 DI SINI

Uji Kesesuaian  Model Structural Equation Modeling 

Uji Kesesuaian ini bertujuan untuk mengukur derajat kesesuaian antara Model 

yang dihipotesakan dengan data yang disajikan. Dalam analisis SEM tidak ada alat uji 

statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model 

(ferdinand,2002). Dalam penelitian ini untuk menguji kebenaran model yang diajukan 

akan di uji dengan mengunakan 8 standart Goodness of fit index yaitu: Chi-square, 

Probability level, RMSEA, GFI, AGFI, CMIN, TLI, CFI 

 

Dari pengujian kesesuaian model Structural Equation Modeling diatas didapat 

kesimpulan bahwa model Structural Equation Modeling dapat diterima karena telah 

memenuhi seluruh standard pengujian model yang ada (Tabel 7). 

GAMBAR 2 DI SINI  : (OUTPUT) AMOS 

TABEL 7 DI SINI
 

PENGUJIAN  HIPOTESIS 

Uji hipotesis yang dilakukan pada dasarnya merupakan  jawaban atas berbagai 

macam hubungan yang dikembangkan dalam model penelitian. Model ini menunjukkan 

pola hubungan yang relatif  komprehensif antar berbagai variabel penelitian, baik dalam 

konteks hubungan langsung (direct effect) maupun hubungan tidak langsung (indirect 

TABEL 8 DI SINI
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effect). Analisis regresi dalam model ini ditentukan dengan critical ratio-nya (C.R.) 

hipotesis akan diterima bila nilai C.R. lebih dari Nilai kritik sebesar 2,58 (Hair dkk, 

1998) pada taraf signifikansi 1%. Gambaran lengkap hasil penghitungan tampak pada 

tabel 8 berikut. 

 

ANALISIS DAN INTERPRETASI 

• Hipotesis 1  

Nilai C.R. untuk hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal 

adalah sebesar 5.149. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Dengan demikian Hipotesis 1 

diterima.  

Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya Belanja Modal selama ini 

terjadi sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum. Hasil ini mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan 

Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian 

yang telah dilakukan Prakoso (2004) yang membuktikan secara empiris bahwa besarnya 

jumlah Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari 

Pemerintah Pusat. 

• Hipotesis 2 

Nilai C.R. untuk hubungan antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah 

adalah sebesar 7.693. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Hipotesis 2 

diterima.  

Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah 

selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Adi (2006) yang menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan 

dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Wong (2004) 

yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang 

nyata terhadap kenaikan pajak daerah, pajak daerah adalah bagian dari Pendapatan Asli 

Daerah, sehingga dapat diartikan Belanja Modal yang dilakukan pemerintah akan 

berdampak meningkatnya pendapatan Asli Daerah. 
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• Hipotesis 3 

Nilai C.R. untuk hubungan antara Belanja Modal dan Pendapatan Per Kapita 

adalah sebesar -3.849. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Hipotesis 

3 ditolak.  

 Temuan ini berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Saragih (2003) dan Ismerdekaningsih & Rahayu (2002).  Temuan ini juga tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Adi (2006).  Namun demikian, bila dicermati dengan 

melihat statistik diskriptifnya (lihat tabel 1 dan tabel 2), belanja modal mengalami 

penurunan, tetapi sebaliknya pendapatan per kapita justru mengalami peningkatan.  Hal 

ini paling tidak memberikan indikasi adanya penggunaan sumber daya  secara efisien 

dan efektif, tetapi berbagai fasilitas yang disediakan dapat dioptimalkan  

kemanfaatannya, sehingga memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap pendapatan 

per kapita. 

• Hipotesis 4 

Nilai C.R. untuk hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per 

Kapita adalah sebesar 7.132. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima.  

Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya Pendapatan Per Kapita sangat 

ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat 

BAPENAS (2003) yang  menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif 

terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, karena dalam BAPPENAS (2003) 

pertumbuhan ekonomi diukur dengan mengunakan PDRB dan Pendapatan Per Kapita. 

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004) yang 

menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan petumbuhan ekonomi di daerah, 

dan penelitian oleh Tambunan (2006) yang menyatakan Pertumbuhan PAD secara 

berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah 

tersebut. 

• Analisis Hubungan Langsung Dan Tidak Langsung 
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Model yang dikembangkan dalam penelitian ini memungkinkan melakukan analisis 

hubungan langsung dan tidak langsung terkait dengan hubungan antar variabel yang 

diteliti. 

 
TABEL  9

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan 

positif secara tidak langsung dengan Pendapatan Asli daerah (efek tidak langsung 

9,48%). Dari model ditunjukkan bahwa hubungan tidak langsung ini melalui variabel 

Belanja Modal. Pada jalur ini ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai 

hubungan positif dengan Belanja Modal (efek langsung 17,24%) dan Belanja Modal 

mempunyai hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah (efek langsung 55,02%). 

Gambaran ini menunjukkan bahwa kebijakan pengeluaran Dana Alokasi Umum untuk 

meningkatkan Belanja Modal merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Hubungan langsung dan tidak langsung yang lain dalam model pada Belanja Model 

dengan Pendapatan Per Kapita (efek langsung -11.9%; efek tidak langsung sebesar 

4.75%). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hubungan antara Belanja Modal dengan 

Pendapatan Per Kapita secara langsung adalah hubungan negatif sehingga pertambahan 

Pendapatan Per Kapita akan berdampak menurunnya Belanja Modal dalam hubungan 

secara langsung. Sedangkan sisi yang lain Belanja Modal yang melewati proses menjadi 

Pendapatan Asli Daerah memiliki efek yang positif. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

Kebijakan penggunaan Belanja Modal untuk peningkatan Pendapatan Per Kapita  lebih 

efektif melalui Pendapatan Asli Dareah dari pada digunakan secara langsung untuk 

menigkatkan Pendapatan Per Kapita. 

PENUTUP 

Simpulan 

Hasil analisis hipotesis menunjukkan beberapa bukti empiris penting, antara lain : 

• Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. Sayangnya kontribusi dari DAU terhadap Belanja Modal 

masih kurang efektif  akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang merata 

(masih banyak desa terbelakang di daerah Jawa dan Bali).  
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• Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap Pendapatan 

Per Kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif 

dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah. 

• Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, tetapi 

pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak 

ekonomi antar daerah 

• Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung).  

 

Implikasi Teori 

Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa  

• Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja 

Modal. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan 

Halim (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal.  

• Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan 

Asli Daerah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) 

yang menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 

Pendapatan Per Kapita. Penelitian ini mendukung pernyataan BAPENAS (2003) 

yang  menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan 

pertumbuhan ekonomi. 

Keterbatasan Penelitian dan saran untuk penelitian mendatang 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kemungkinan untuk perkembangan 

penelitian sebagai berikut : 

• Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada daerah kabupaten 

dan kota se Jawa – Bali sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi 

penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi daerah di luar Jawa dan Bali. 

Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas atau menambah sampel 
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penelitian seperti sampel daerah di luar pulau Jawa dan Bali atau seluruh Indonesia 

dengan periode pengamatan yang lebih panjang. 

• Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan DAU, dan 

sektor Belanja Modal manakah yang memberikan kontribusi yang besar, baik  

terhadap PAD maupun pendapatan per Kapita. Oleh karena itu perlu dilakukan 

analisis sektoral untuk memastikan sektor belanja manakah yang meningkatkan 

penerimaan terbesar dan yang sebaliknya. 

• Penelitian hanya dilakukan pada era desentralisasi fiskal yaitu data tahun 2001 – 

2004, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang lebih komperhensif terkait 

dengan pertumbuhan pendapatan per Kapita. Penelitian dengan menggunakan jangka 

waktu yang lebih lama akan memberikan dampak dari kebijakan desentralisasi  yang 

lebih nyata. 
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LAMPIRAN 

Tabel-tabel 
Tabel 1 

Perbandingan Stastistik Deskriptif Variabel 
Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Pendapatan per Kapita  

Tahun 2001 – 2004 
Variabel 2001 2002 2003 2004 
Dana Alokasi Umum    
Mean 216.207.907,40 236.954.085,68 267.380.226,50 279.791.390,80 
Minimum 49.890.897,00 84.260.000,00 94.110.000,00 95.542.000,00 
Maximum 734.074.827,00 659.036.306,00 726.240.000,00 787.285.000,00 
Std Deviation 95.633.662,82 89.378.977,20 98.801.917,55 104.852.043,20 
Belanja Modal    
Mean 61.719.144,16 88.690.508,42 75.855.219,60 58.124.664,49 
Minimum 8.505.735,00 27.305,00 11.406.524,00 2.180.050,00 
Maximum 243.410.756,00 271.684.566,00 342.954.608,00 246.251.840,00 
Std Deviation 40.015.906,41 53.873.508,19 47.316.729,23 42.708.511,37 
 Pendapataan Per Kapita    
Mean 5,217,278.42 5,851,420.04 6,562,528.41 6,899,208.48 
Minimum 1,771,888.08 1,966,162.42 2,127,861.30 2,336,575.48 
Maximum 25,679,770.73 29,219,435.43 31,564,109.45 35,199,870.49 
Std Deviation 4,007,106.15 4,517,513.90 5,307,258.18 5,425,216.32 

Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 
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Tabel 2 
Perbandingan Stastistik Deskriptif Variabel  

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001 - 2004  
                                                                                                 (Dalam ribuan, rupiah) 

VARIABEL 2001 2002 2003 2004 
Pendapatan Asli Daerah    
Mean 28.914.039,96 38.981.177,92 45.518.049,31 49.906.690,16
Minimum 4.679.522,00 7.759.628,00 7.962.248,00 7.395.410,00
Maximum 355.374.579,00 310.665.521,00 348.310.014,00 417.361.040,00
Std Deviation 41.988.725,02 45.199.351,80 47.167.745,69 59.497.822,17
Pajak  Daerah    
%Terhadap PAD 0,48 0,41 0,39 0,44
Mean 14.022.752,3 15.997.352,34 17.977.245,86 22.125.158,26
Minimum 638.634,00 1.136.155,00 1.275.492,00 391554,00
Maximum 332.088.076,00 265.372.855,00 200.141.171,00 304775600,00
Std Deviation 35.355.146,67 32.306.509,14 31.068.968,14 41.626.992,81

Retribusi Daerah    
%Terhadap PAD 0,35 0,33 0,33 0,37
Mean 10.251.224,64 13.072.471,52 15.423.147,27 18.804.578,6
Minimum 1.489.634,00 2.506.381,00 1.747.197,00 1.996.120,00
Maximum 76.301.480,00 96.580.003,00 115.900.029,00 135.137.940,00
Std Deviation 9.567.033,37 11.791.267,79 14.249.442,74 16.615.934,26

Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

  

Tabel 3 
Uji 1-sampel Kolmogorov – Smirnov 
Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) 

LnDAU 0.138 
LnPAD 0.397 
LnBM 0.543 

LnPKPT 0.089 
             Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

 

Tabel 4 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary 
Model Variabel

Dependen
Variabel 

Independen 
Durbin-
Watson 

1 LnPKPT LnDAU, LnPAD, 
LnBM 1.579 

a  Predictors: (Constant), LNBM, LNDAU, LNPAD 
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b  Dependent Variable: LNPKPT 
          Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

 

Tabel 5 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel t- Hitung 
LNDAU -2.046 
LNPAD .028 
LNBM .965 

a  Dependent Variable: LNU2I 
       Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

 

Tabel 6 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Collinearity Statistiks Model  
Tolerance VIF 

LnDAU 0.720 1.389 
LnPAD 0.605 1.654 
LnBM 0.523 1.914 

       Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

 
 
 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.382 -.532
-.382 1.000 -.107
-.532 -.107 1.000

1.191E-02 -4.71E-03 -4.13E-03
-4.71E-03 1.278E-02 -8.65E-04
-4.13E-03 -8.65E-04 5.078E-03

LNBM
LNDAU
LNPAD
LNBM
LNDAU
LNPAD

Correlations

Covariances

Model
1

LNBM LNDAU LNPAD 
 

 

 

 
Dependent Variable: LNPKPTa. 

 
       Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

Tabel 7 
Hasil Uji Goodness of Fit Index 

Goodness of Fit Index Cut-off Value Hasil Pengujian Keterangan

X2-Chi-square Diharapkan kecil 1.087 Baik 

Significance Probabilitiy P ≥ 0.05 0.297 Baik 

RMSEA P ≤ 0.08 0.030 Baik 

GFI P ≥ 0.90 0.995 Baik 

AGFI P ≥ 0.90 0.946 Baik 

CMIN/DF P ≤ 2.00 1.087 Baik 
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TLI P ≥ 0.95 0.996 Baik 

CFI P ≥ 0.95 0.999 Baik 
Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

Tabel 8 
Hasil Uji Hipotesis 

 Estimate S.E C.R. Keterangan 

LnBM <------ LnDAU 0.176 0.033 5.149 H1 diterima 

LnPAD <------ LnBM 0.550 0.072 7.693 H2 diterima 

LnPKPT <----- LnBM -0.119 0.031 -3.849 H3 ditolak 

LnPKPT <---- LnPAD 0.086 0.012 7.132 H4 diterima 
 

   Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 

Tabel 9 
Hasil Uji Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

  
EFEK  
LANGSUNG 

EFEK TIDAK  
LANGSUNG 

TOTAL  
EFEK 

LnBM <------- LnDAU 17,24 % 0 % 17,24 % 
LnPAD <------ LnDAU 0 % 9,48 % 9,48 % 
LnPAD <------- LnBM 55,02 % 0 % 55,02 % 
LnPKPT <------ LnBM -11,9 % 4,75 % -7,18 % 
LnPKPT <----- LnPAD 8,64 % 0  % 8,64 % 
Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 
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Gambar 1 : Model Penelitian 

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal,  
Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita 
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Gambar 2 :  OUTPUT AMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-square           = 1.087 

Probability level  = 0.297 

RMSEA    = 0.030 
GFI   = 0.995 

AGFI   = 0.946  

CMIN/DF   = 1.087 
TLI   = 0.996 

CFI   = 0.999 

       Sumber : Data BPS tahun 2001-2004 (diolah) 
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