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ABSTRACT 

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

local own revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) and general allocation fund 

(Dana Alokasi Umum/DAU) on capital Expenditure (Belanja Modal). This 

reasearch was picked because there were still different results in the previous 

reaserch. 

The sample of this reasearch is regencies and cities, which have moderate 

fiscal capacity in all over Indonesia. By taking purposive sampling, 56 regencies 

and cities were selected to be the sample of this reasearch from 87 regencies and 

cities. The data used in this reasearch is obtained from the local government 

financial statements (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) in the year of 2010-

2011. The analysis method is for this reasearch is multiple linear regression. The 

results of this reasearch found that PAD has a positve effect on capital 

expenditure. Meanwhile DAU has no effect on capital expenditure. 

 

Keywords: PAD, DAU, capital expenditure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 1998, Indonesia masuk pada era reformasi sehingga terdapat 

perubahan pada bentuk pemerintahan pada tahun tersebut. Perubahan yang terjadi 

adalah bentuk pemerintahan yang semula tersentralisasi kemudian berubah 

menjadi terdesentralisasi. Perubahan bentuk pemerintahan tersebut diwujudkan 

dengan adanya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Pada tahun 1999 dikeluarkanlah UU No. 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan 

daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan Daerah. 

Seiring berjalannya waktu, UU No. 22 tahun 1999 menjadi tidak sesuai 

dengan adanya perkembangan ketatanegaraan, keadaan serta adanya tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu dilakukan sebuah revisi atas UU 

No. 22 tahun 2009 dan UU No. 25 tahun 1999. Pada tahun 2004, dikeluarkan UU 

No. 32 tahun 2004 yang berperan sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 

mengenai otonomi daerah dan juga revisi atas UU No. 25 tahun 1999 yang 

direvisi menjadi UU. No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah.  

Otonomi Daerah memberikan otoritas yang luas bagi setiap daerah untuk 

menjalankan otonomi daerahnya dengan sedikit intervensi dari pemerintah pusat. 

PP No. 105 tahun 2000 Dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 memberikan 

penjelasan bahwa setiap daerah memiliki otoritas untuk menentukan alokasi 
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sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, 

kebutuhan, dan kemampuan daerah (Yusril, 2009). Adanya otoritas yang luas, 

pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap publik sehingga 

dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah merupakan rencana 

keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan publik. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan PP No. 58 

tahun 2005 Pasal 1 (7) secara definisi adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah 

dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam 

memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD 

terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kusnandar 

dan Siswantoro, 2012).  

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, salah satu penerimaan daerah yang 

diterima oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut terdiri dari tiga yaitu pendapatan 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 tahun 2004 Pasal 6 (1) ). 

Pelaksanaan desentralisasi tidak hanya didukung oleh PAD saja namun 

pemerintah daerah juga menerima dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

atau dapat disebut juga sebagai dana perimbangan yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Salah satu jenis dana perimbangan berdasarkan UU No. 33 tahun 

2004 adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang dimana tujuan dari 
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pengalokasiannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah 

daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh 

daerah (Maimunah, 2006). 

Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaran pemerintahan adalah 

sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih 

mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai pihak 

katalisator dan fasilitator, pemerintah daerah memerlukan sarana dan fasilitas 

pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan publik (Halim, 2004:237). Kusnandar dan 

Siswantoro (2012) juga sependapat dengan pernyataan tersebut, bahwa belanja 

modal dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik karena hasil dari 

belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat 

dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 Pasal 16 (1) APBD disusun sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam 

menghasilkan pendapatan. Hal tersebut memberikan arti jelas bahwa alokasi 

belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan PAD yang diterima. Aziz, et al (2000) dan Doi (1998) di 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan 

mempengaruhi anggaran belanja modal pemerintah, sehingga jika terdapat 

peningkatan pada PAD maka kemampuan pemda untuk melakukan pengeluaran 

belanja modalnya juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan pada PAD 

mencerminkan peningkatan pada anggaran belanja modal yang diharapkan dapat 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan konsekuensinya adalah 
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peningkatan pada tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Mardiasmo, 

2002b). Darwanto dan Yustikasari (2007) di dalam penelitiannya menemukan 

bahwa PAD memiliki pengaruh positif  dan signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan Paujiah (2012) menemukan hasil yang berbeda terkait dengan PAD, 

yang dimana PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

Menurut Kuswandar dan Siswantoro (2012), DAU merupakan sumber 

penerimaan utama bagi APBD, dikarenakan pendapatan kabupaten/kota yang 

mencapai 80% dari DAU sedangkan pendapatan provinsi dari DAU hanya sekitar 

30%. Hal tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sidik, et al (2002) di dalam Harianto dan 

Adi (2007) juga menambahkan bahwa dibeberapa daerah peran DAU sangat besar 

karena kebijakann belanja modal lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada 

PAD. Abdullah dan Halim (2007) didalam Sumarni (2011) menyatakan bahwa 

terjadinya pengurangan transfer dari pemerintah pusat mengakibatkan adanya 

penurunan pada pengeluaran belanja modal pemda. Solikin (2010) di dalam 

Ardhani (2011) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan 

DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui 

belanja modal. Pernyataan  tersebut dapat dihubungkan dengan adanya temuan 

penelitian Harianto dan Adi (2007) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh 

positif terhadap perubahan belanja modal. Kuswandar dan Siswantoro (2012) 

justru menemukan hasil yang berbeda, yang dimana DAU terbukti tidak memiliki 

pengaruh terhadap belanja modal. 

Berdasarkan hasil temuan yang berbeda-beda maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan topik Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan 
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Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah 

Tahun Anggaran 2010-2011. Penelitian yang penulis lakukan merupakan 

replikasi atas penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007). Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007). Perbedaannya 

terletak pada tahun observasi, sampel dan variabel yang digunakan. Tahun 

observasi yang digunakan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) adalah tahun 

2004 sampai 2005 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2011. Sampel 

yang digunakan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) adalah kabupaten dan kota 

diseluruh Jawa dan Bali, sedangkan penelitian ini menggunakan seluruh 

kabupaten dan kota diseluruh Indonesia yang berkapasitas fiskal sedang. 

Perbedaan pada variabel adalah tidak menggunakan variabel pertumbuhan 

ekonomi yang digunakan dalam penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007). 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah 

daerah? 

2. Apakah DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah 

daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal 

pemerintah daerah  

2. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap alokasi belanja modal 

pemerintah daerah  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dapat 

memberikan masukan yang berguna antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis: 

a. Membantu penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menganalisis, mempelajari, memahami, dan membandingkan 

kesesuaian teori-teori yang sudah diperoleh selama masa 

perkuliahan dengan fakta ataupun kasus yang ada terjadi di 

pemerintah daerah. 

b. Membantu penulis untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian 

yang akan dilakukan. 

2. Bagi Akademisi: 

Hasil penelitian ini diaharapkan dapat membantu memberikan bahan 

referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang terkait dengan topik kajian 

sejenis. 

3. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan baik bagi 

pemrintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal pengambilan 
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kebijakan yang terkait dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan belanja modal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai isi dari penelitian 

yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Latar Belakang, berisi mengenai sebab yang mendorong 

penulis mengangkat topik penelitian. 

2. Perumusan Masalah, menjelaskan inti dari permasalahan dalam 

topik yang diangkat oleh penulis. 

3. Tujuan Penelitian, menjelaskan inti dari tujuan penelitian ini 

yang berbasis pada perumusan masalah penelitian ini 

4. Manfaat Penelitian, terdapat tiga pihak yang dapat memperoleh 

manfaat dari penelitian ini yaitu penulis sendiri, pemerintah, 

dan akademisi. 

5. Sistematika Penulisan, menjelaskan isi pokok bagian-bagian 

yang ada dalam isi laporan penelitian ini. 

BAB II:LANDASAN TEORI  

  Terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: 

1. Kajian Teori, memberikan penjelasan mengenai teori dasar 

yang digunakan untuk penelitian ini. Agency Theory 

merupakan teori dasar yang melandasai penelitian ini. 
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Hubungan Keagenan yang ada di sebuah Pemerintah Daerah 

terjadi antara Pemerintah Daerah (agen) dan masyarakat 

(principal). 

2. Kajian pustaka, terdiri dari penjelasan mengenai definisi secara 

keseluruhan terkait dengan teori-teori mengenai administrasi 

negara, otonomi daerah, APBD, LKPD, pendapatan daerah 

yang terdiri dari PAD dan DAU, belanja modal, dan kapasitas 

fiskal, serta rerangka pemikiran. Kajian pustaka juga mengkaji 

penelitian terdahulu yang terkait sehingga diperoleh hipotesis 

untuk penelitian ini. 

3. Rerangka pemikiran, menggambarkan pemikiran penulis dalam 

penelitian ini. Di dalam rerangka pemikiran terdapat sebuah 

gambar yang menggambarkan pengaruh PAD terhadap alokasi 

Belanja Modal dan DAU terhadap alokasi Belanja Modal, yang 

mana gambar ini dibuat buat berdasarkan teori serta hasil 

penelitian terdahulu. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan, 

diantaranya adalah objek penelitian, jenis dan sumber data 

penelitian, jenis penelitian dan metode pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan 

metode analisis data. 
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai hasil analisis data 

berdasarkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pada bab IV ini, analisis hasil penelitian menjelaskan hasil dari 

statistik deskritif, uji normalitas, model regresi, uji asumsi klasik, 

dan hasil dari uji hipotesis 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan 

penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran untuk 

penelitian ini. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil dari 

analisis data yang telah dilakukan mengenai pengaruh PAD 

terhadap alokasi Belanja modal dan juga pengaruh DAU terhadap 

alokasi Belanja Modal. Sedangkan saran merupakan masukan bagi 

Pemerintah Daerah terkait dengan hasil penelitian yang telah 

diperoleh 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan menurut Schroeder, et al (2011:124) adalah pembentukan 

hubungan antara dua pihak yang dimana salah satu pihak yang bertindak sebagai 

agen setuju untuk berperan atas kepentingan pihak lainnya yaitu pihak principal. 

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah 

persetujuan di antar dua pihak yang terdiri dari principal dan agen yang dimana 

principal mendelegasikan wewenangnya kepada agen untuk membuat keputusan 

(Anthony dan Govindrajan, 2005:269). Jensen dan Meckling (1976) mengartikan 

keagenan sebagai kontrak atas satu atau lebih pihak yang bertindak sebagai 

principal yang dimana principal mengikat atau mengontrak pihak lain yang yang 

disebut sebagai agen yang berperan dalam memberikan jasa atas kepentingan 

principal yang melibatkan pendelegasian otoritas terhadap agen untuk pembuatan 

keputusan.  

Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa pada kenyataannya 

hubungan antara principal  dan agen dapat menimbulkan masalah, contohnya 

dengan otoritas yang dimiliki oleh pihak agen, agen dapat bertindak dengan 

menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan principal. 

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan menggunakan tiga sifat umum 

manusia, yaitu: 

1. Manusia pada umunya mementingkan dirinya sendiri (self-intereset)  

Pengaruh Pendapatan..., Thufail Taufik Kasima, Ak.-Ibs, 2014



11 
 

2. Manusia pada umunya memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi 

masa depan (bounded-rationality) 

3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse). 

Teori keagenan dapat dihubungkan dengan Pemerintah Daerah dan DRPD 

dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Darwanto dan Yustikasari (2007) mengemukakan bahwa rakyat yang 

direpresentasikan oleh DPRD merupakan pihak principal sedangkan pemerintah 

daerah berperan sebagai pihak agen. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Pasal 

181 (1) disebutkan bahwa kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang 

APBD penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk 

memperoleh persetujuan bersama. Sedangkan UU No. 32 tahun 2004 Pasal 181 

(3) menyebutkan bahwa rancangan perda terkait dengan APBD disetujui oleh 

DPRD. UU No. 32 tahun 2004 memberikan bukti nyata bahwa terdapat hubungan 

keagenan antara pemda sebgai pihak agen dan DPRD (rakyat) sebagai pihak 

principal dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).  

Penulis menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal dengan menggunakan teori keagenan. 

Konflik keagenan muncul ketika suatu pemerintah daerah yang memiliki PAD 

yang tinggi akan lebih mementingkan kepentingan pemerintah daerah itu sendiri 

dengan merancang APBD dengan alokasi anggaran belanja operasi  yang lebih 

besar, contohnya belanja pegawai, dibandingkan dengan anggaran belanja modal 

yang diamana realisasinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

masyarakat. Sedangkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki 
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kepentingan yang lebih mendukung kepentingan rakyatnya yang dimana suatu 

pemda dengan PAD yang tinggi seharusnya mengalokasikan anggaran belanja 

modal yang tinggi juga.  

Konflik keagenan juga muncul pada pendapatan daerah yang berasal dari 

DAU. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang tinggi yang berasal dari DAU 

akan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dengan mengalokasikan 

DAU tersebut ke anggaran belanja operasi seperti misalnya belanja pegawai dan 

belanja barang. DPRD sebagai perwakilan dari rakyat memiliki kepentingan yang 

akan lebih mendukung rakyatnya yang artinya pendapatan dari DAU harus lebih 

banyak dialokasikan untuk anggaran belanja modal.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis 

menyimpulkan bahwa anggaran belanja modal dipengaruhi oleh Pendapatan asli 

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Suatu pemerintah daerah dengan 

PAD dan DAU yang tinggi seharusnya memiliki anggaran belanja modal yang 

tinggi juga. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Administrasi Negara 

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian 

sumber-sumber daya sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi ataupun 

pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah dapat dilaksanakan dengan baik 

(Anggara, 2012:11). Selanjutnya,  administrasi negara dapat didefinisikan sebagai 

sesuatu yang dikehendaki oleh rakyat melalui pemerintah dan cara mereka 

memperolehnya. Oleh karena itu, administrasi negara tidak hanya mempersoalkan 
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apa yang diinginkan oleh pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya 

(Dimock dan Dimock, 1992) di dalam Anggara (2012:134).  

Salah satu tema utama dari Administrasi negara yang dapat ditekankan di 

dalam penelitian ini seperti yang dinyatakan oleh Anggara (2012:142) adalah 

menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, 

mengambil keputusan dalam menentukan prioritas, dan dalam mengalokasikan 

sumber-sumber ekonomi. Oleh sebab itu pengalokasian sumber-sumber 

pendapatan di dalam anggaran Pemerintah Daerah ke dalam belanja modal 

merupakan suatu bentuk nyata akan adanya sebuah praktik administrasi di dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke dalam 

Belanja Modal.  

Menurut Anggara (2012:146) pemerintah memiliki beberapa peran dalam 

sistem administrasi negara yaitu:  

a. Sebagai katalisator (mengarahkan) 

b. Fasilitator (memberikan kewenangan yang luas bagi masyarakat) 

c. Motivator (menciptakan persaingan yang sehat) 

d. Menghasilkan daripada membelanjakan (entreprenueur) 

e. Alokator, distributor, dan stabilisator public goods (public governance) 

Peran-peran pemerintah tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan 

prinsip penataan ulang birokrasi, salah satunya adalah pemerintahan yang 

berorientasi pelanggan, yang artinya pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat 

(pelanggan), yang artinya kemanapun rakyat menunjuk dan mengarahkan, ke 

sanalah pelayanan diberikan dan ditunjukkan (Anggara, 2012:147). Peran 
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pemerintah sebagai penyedia (fasilitator) adalah memberikan pelayanan  kepada 

masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi begitu penting karena 

hubungan manusia dalam komunitas masyarakat luas (society community). 

Birokrasi pemerintah berperan sebagai institusi terdepan yang berhubungan 

dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu di dalam institusi birokrasi 

pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat (Anggara, 2012:569). 

Birokrasi menurut Blau dan Page (1956) di dalam Anggara (2012:392) 

adalah tipe dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tugas-tugas 

administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis 

pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi dilaksanakan untuk meningkatkan 

efisiensi administratif, walaupun terkadang dalam pelaksanaanya birokrasi dapat 

mengakibatkan ketidakefisienan.  

Menurut Ramlan Surbakti di dalam Anggara (2012:406), fenomena 

birokrasi yang terjadi di Indonesia adalah kewenangan dimiliki birokrat sehingga 

hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia ditangani birokrasi. 

Kewenangan yang terlalu besar tersebut menonjolkan peran birokrasi sebagai 

pembuat kebijakan daripada pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai 

daripada melayani masyarakat. Birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau 

beban masyarakat daripada sumber solusi bagi masyarakat. 

Menurut Osbare dan Gabler di dalam Anggara (2012:549), peranan 

pemerintah terhadap masyarakat dapat diformulasikan dengan konsep reinventing 
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government. Salah satu konsep reinventing government yang utama adalah 

costumer driven government, yaitu pemerintah mengutamakan kepentingan umum 

dengan cara meeting needs of customers, not the bereucracy, yang artinya 

memenuhi kebutuhan pelanggan (masyarakat) dan bukan birokrasi. Birokrasi 

seharusnya berfungsi sebagai pengabdian terhadap masyarakat dan negara, bukan 

sebaliknya.  

Menurut Osborne dan Gaebler (1992) dalam Anggara (2012: 573), 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (aparatur) harus mengutamakan 

pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Osborne dan Gaebler (1992) catalitic 

government dapat diartikan pemerintah harus bertindak sebagai katalisator dan 

bukan menjadi penghambat bagi kegiatan pembangunan, serta mempercapat 

pelayanan masyarakat. 

Pernyataan tersebut memberikan penegasan yang jelas bahwa terdapat 

adanya hubungan keagenan yang kuat di dalam penelitian ini antara Pemerintah 

Daerah terhadap masyarakat yang direpresentasikan oleh DPR, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Hubungan keagenan yang kemudian dapat wujudkan 

dengan memberikan pengalokasian pendapatan daerah ke dalam belanja modal. 

Dengan demikian kesejahteraan serta pelayanan masyarakat dapat meningkat 

karena terwujudnya pembangunan di suatu daerah dengan adanya realisasi belanja 

modal. 

2.2.2 Otonomi Daerah 

Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaran Otonomi Daerah; 

Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 
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berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah landasan hukum bagi UU No. 22 

tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar 

penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan dari kedua undang-undang tersebut 

adalah desntralisasi (Mardiasmo, 2002a:24).  

Desentralisasi bukan hanya sebuah bentuk pemindahan wewenang dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga merupkan sebuah bentuk 

pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk 

privatsasi. Tujuan dari desentralisasi terdiri dari dua yaitu (Mardiasmo, 2002a:25): 

a. Mendorong peningkatan partisipasi dalam pembangunan 

b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah daerah 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut 

untuk dapat memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-

pihak yang menjadi stakeholder pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah daerah 

perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah 

daerah yang memadai (Mardiasmo, 2002a:26). 

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Definisi anggaran menurut Mardiasmo (2002a:61) adalah suatu pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut PP No. 24 tahun 2005 arti dari 

anggaran adalah format hasil kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif 

mengenai belanja yang ditetapkan untuk menjalankan kegiatan pemerintah dan 
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pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau 

pembiayaan yang diperlukan jika diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. 

Anggaran menjadi acuan bagi aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan 

bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu 

periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan  

Mardiasmo (2002a:62) menyatakan bahwa anggaran sektor publik 

merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-

rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara 

memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut (pendapatan). 

Anggaran merupakan suatu alat terpenting di dalam perekonomian yang dimiliki 

pemerintah karena (Mardiasmo, 2002a:63):  

a. Anggaran merupakan alat untuk mengarahkan perkembangan sosial 

dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat 

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang 

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah 

telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 

 Fungsi anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002a:63) adalah:  

a. Anggaran sebagai alat perencanaan  

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan 

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut 
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b. Anggaran sebagai alat pengendalian 

Anggaran sektor publik memberikan rencana yang jelas terkait dengan 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dipertanggungjawabkan kepada publik 

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal  

Anggaran sektor publik digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran sektor publik dapat 

memberikan arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat 

melakukan prediksi dan estimasi ekonomi. 

d. Anggaran sebagai alat politik 

Anggaran sektor publik dapat membantu memutuskan prioritas dan 

kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sektor 

publik merupakan dokumen politik yang mencerminkan komitmen 

eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk 

kepentingan tertentu.  

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Penganggaran sektor publik melibatkan setiap bagian di pemerintahan, 

sehingga anggaran sektor publik tersebut merupakan alat koordinasi 

antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran sektor publik yang 

tersusun dengan baik dapat mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu 

bagian di pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. 

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari budget 

holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja 
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eksekutif dapat dilihat berdasarkan pencapaian target anggaran dan 

efisiensi pelaksanaan anggaran. 

g. Anggaran sebagai alat motivasi 

Anggaran sektor publik dapat membantu memberikan motivasi kepada 

pemerintah agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien 

dalam pencapaian target serta tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

h. Anggaran sebagai alat untuk mencipatakn ruang publik  

Penganggaran sektor publik harus melibatkan masyarakat, LSM, 

perguruan tinggi, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya. 

Kelompok masyarakat yang terorganisasi akan dapat mempengaruhi 

anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Namun masyarakat 

yang kurang terorganisasi akan langsung mempercayakan aspirasinya 

kepada proses politik sehingga mereka dengan mudah dan tidak 

berdaya mengikuti kepentingan pemerintah. 

Anggaran sektor publik terbagi menjadi dua yaitu (Mardiasmo, 2002a:66): 

a. Anggaran Operasional, merupakan anggaran yang digunakan untuk 

merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan 

pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang merupakan anggaran 

operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran 

yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat 

menambah aset atau kekayaan pemerintah (Mardiasmo, 2002a:66).  

b. Anggaran Modal/Investasi, memberikan gambaran mengenai rencana 

jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, 

peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Anggaran modal merupakan 
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pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran 

dan akan  menambah aset atau kekayaan pemerintah (Mardiasmo, 

2002a:67).  

Anggaran sektor publik memiliki beberapa prinsip yang meliputi 

(Mardiasmo, 2002a:67): 

a. Otorisasi oleh legislatif 

Anggaran publik haurs mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih 

dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

b. Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. 

c. Kebutuhan anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam  

dana umum (general fund). 

d. Nondiscretionary appropriation 

Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara 

ekonomis, efisisen, dan efektif. 

e. Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat 

tahunan. 

f. Akurat 

Estimasi anggaran seharusnya tidak memasukkan cadangan yang 

tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-

kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat 
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mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan 

overestimate pengeluaran. 

g. Jelas 

Anggaran seharusnya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan 

tidak membingungkan. 

h. Diketahui publik 

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

Penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. 

Penganggaran sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan 

mengandung unsur politk yang tinggi (Mardiasmo, 2002a:61). Sedangkan 

menurut Rubin (1993) di dalam Abdullah dan Asmara (2006), penganggaran 

publik merupakan cerminan dari kekuatan dari berbagai budget actors  yang 

memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap outcomes anggaran.  

Menurut Von Hagen (2002) di dalam Darwanto dan yustikasari (2007) 

penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni excecutive planning, 

legislative approval, excecutive implementation, dan ex post accountability. Pada 

tahap excecutive planning dan legislative approval terjadi interaksi antara 

eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi. Pada tahap 

excecutive implementation, dan ex post accountability hanya melibatkan birokrasi 

sebagai agent.  

Penganggaran yang lemah dapat menimbulkan adanya underfinancing dan 

overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efiseinsi dan efektifitas anggaran. 

Hal ini dapat menyebabkan banyak pelayanan publik tidak dapat berjalan secara 

efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara itu 
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dana pada anggaran yang merupakan dana publik (public money) habis 

dibelanjakan seluruhnya. Pada kondisi jangka panjang hal ini akan memperlemah 

peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator dalamproses pembangunan 

(Mardiasmo, 2002a:70).  

Penganggaran kinerja (performance budgeting) disusun untuk mengatasi 

berbagai kelemahan yang ada. Misalnya, kelemahan yang timbul akibat tidak 

adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Penganggaran kinerja 

menekankan konsep value for money dan efektivitas anggaran. Berdasarkan 

pendekatan kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan 

dengan penerapan internal cost awareness, audit keuangan, dan audit kinerja, 

serta evaluasi kinerja eksternal. Pemerintah dipaksa untuk dapat bertindak 

berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain pemerintah didorong untuk 

menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga didorong untuk mampu 

mencapai tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002a:84). Penganggaran kinerja 

mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan PP No. 105 tahun 2000 dan 

Kepmendagri No. 29 tahun 2002 pada tahun anggaran 2003.  

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan 

penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin 

kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber 

kekayaan daerah. Menurut PP No. 58 tahun 2005 tahun 2005 Pasal 1 (7) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.. 
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Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan (Halim dan Kusufi, 2012).  

 Penyusunan APBD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk 

tercapainya tujuan bernegara. Tahun anggaran APBD berjangka waktu satu tahun 

yang dimulai Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  

Fungsi APBD berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 Pasal 3 (4) adalah: 

a. Fungsi otorisasi, anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan  

b. Fungsi perencanaan, anggaran menjadi pedoman bagi manajemen 

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan 

c. Fungsi pengawasan, anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

d. Fungsi alokasi, anggaran harus diarahkan untuk mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

e. Fungsi distribusi, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan. 
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f. Fungsi stabilisasi, anggaran menjadi alat untuk memelihara dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 

Struktur APBD berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 terdiri dari: 

a. Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, 

yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 Pasal 20 

(2)) . 

b. Belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 

Pasal 20 (3)). 

c. Pembiayaan daerah, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya (PP No. 58 tahun 2005 Pasal 20 (4)). 

2.2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Laporan Keuangan Menurut Kieso, et al (2011:4) adalah informasi 

keuangan yang disusun oleh suatu entitas untuk dilaporkan kepada para 

penggunanya baik pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut. Menurut 

Kieso, et al (2011:4) laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca, laporan laba 
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rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan 

keuangan.  

PP No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBD 

tentunya dibutuhkan sebuah laporan pertanggung jawaban yang diwujudkan 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan yang mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang dimana laporan keuangan tersebut berdasarkan 

Pasal 169 (2g) Permendagri No. 13 tahun 2006 setidaknya terdiri dari laporan 

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dilaporkan kepada 

masyarakat melalui DPRD perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (PP No. 24 tahun 2005). Laporan keuangan pemerintah daerah yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada 

DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 

yang bersangkutan (UU No. 17 tahun 2003 Pasal 30 (1)). 

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas pemerintah atas sumber daya yang digunakan  dengan menyajikan 

(PP No. 24 tahun 2005): 

a. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah 

b. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 
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c. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi 

d. Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya 

e. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya 

f. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

g. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

2.2.4.1 Laporan Realisasi Anggaran  

Berdasarkan PSAP No. 2 dalam PP No. 24 tahun 2005 Laporan Realisasi 

Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan. Isi dari Laporan Realiasi Anggaran terdiri atas pendapatan, 

belanja, transfer, dan pembiayaan.  

1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak per1u dibayar 

kembali oleh pemerintah (PP No. 24 tahun 2005). 

2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih (PP No. 24 tahun 2005). 
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3. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP No. 24 tahun 2005). 

4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih (PP No. 24 tahun 2005). 

5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana 

bagi hasil (PP No. 24 tahun 2005). 

6. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (PP No. 24 tahun 

2005). 

7. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil 

divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk 

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas 

lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah (PP No. 24 tahun 2005). 

2.2.4.2 Neraca 

Neraca menurut Reeves, et al (2008:18) adalah laporan yang berisi tentang 

aset, kewajiban, dan ekuitas suatu organiasi. Menurut Halim dan Kusufi (2012) 

neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan 

modal suatu entitas pada suatu saat tertentu. Entitas yang dimaksud dapat berupa 
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pemerintah daerah secara keseluruhan (provinsi, kabupaten, dan kota) atau suatu 

satuan kerja (dinas, bagian, biro, badan, kecamatan, desa/kelurahan) yang ada 

pada pemerintah daerah tersebut (Halim dan Kusufi, 2012).  

Sedangkan definisi neraca menurut PSAP No. 1 di dalam PP No. 24 Tahun 

2005 adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

1. Aset 

Definisi aset secara umum menurut Reeves, et al (2008:51) adalah seluruh 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas, seperti kas, tanah, bangunan, dan 

mesin. Aset juga dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki 

dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang (Halim dan Kusufi, 2012). 

 Sedangkan menurut PSAP No. 3 dalam PP No. 24 Tahun 2005, aset 

merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah sebagai 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.. Aset diklasifikasikan ke dalam aset 

lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika dapat 

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai ataupun dapat dijual dalam waktu dua 

belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam 

kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar terdiri atas 

kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan (PP No. 24 

tahun 2005).  
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Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak 

berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan 

pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar 

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan 

aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam 

jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 tahun 2005).  

Investasi jangka panjang terdiri atas investasi nonpermanen dan permanen. 

Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara (SUN), 

penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen 

lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan 

investasi permanen lainnya. Aset terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam 

pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, contoh 

aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan) (PP No. 24 

tahun  2005). 

2. Kewajiban 

Kewajiban menurut Reeves, et al (2008:51) adalah hak yang dimiliki oleh 

kreditur yang merupakan hutang bagi sebuah entitas. Sedangkan kewajiban 

menurut PSAP No. 1 dalam PP No. 24 Tahun 2005 adalah konsekuensi 

pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam 

konteks pemerintahan, kewajiban timbul karena penggunaan sumber pembiayaan 

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau 

lembaga internasional (PP No. 24 Tahun 2005).  
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Kewajiban pemerintah juga terjadi karena adanya keterikatan dengan 

pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap 

kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak 

yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban terbagi menjadi 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka 

pendek merupakan kelompok kewajiban yang dapat diselesaikan dalam waktu 

kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang 

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas 

bulan sejak tanggal pelaporan (PP No. 24 tahun 2005). 

3. Ekuitas Dana 

Ekuitas Dana terdiri dari tiga jenis yaitu (PSAP No. 1 dalam PP No. 24 

tahun 2005): 

a. Ekuitas Dana Lancar, setisih antara aset lancar dengan kewajiban 

jangka pendek. 

b. Ekuitas Dana Investasi, kekayaan pemerintah yang tertanam dalam 

aset nonlancar selain dana cadangan,  dikurangi dengan kewajiban 

jangka panjang. 

c. Ekuitas Dana Cadangan, kekayaan pemerintah yang dicadangkan 

untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan 

perundangundangan. 

2.2.4.3 Laporan Arus Kas 

Laporan Arus kas menurut Reeves, et al (2008:18) adalah laporan yang 

melaporkan pemasukan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan 

pembiayaan suatu entitas dalam satu periode tertentu. Sedangkan definisi Laporan 
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Arus Kas menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan yang menyajikan 

informasi kas terkait dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, 

pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, 

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode 

tertentu (PSAP No. 3 dalam PP No. 24 Tahun 2005): 

1. Penerimaan kas, semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 

Negara/Daerah. 

2. Pengeluaran kas, semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum 

Negara/Daerah. 

2.2.4.4 Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan menurut Kieso, et al (2011:213) adalah 

catatan yang memberikan penjelasan mengenai pos-pos yang tertera di dalam 

laporan keuangan yang dimana catatan tersebut dapat memberikan informasi 

secara kualitatif selain itu catatan tersebut juga dapat memberikan infromasi 

tambahan dari laporan keuangan.  

Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi 

Pemerintahan adalah catatan yang memberikan rincian dari angka yang tercantum 

di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan 

atas Laporan Keuangan juga memberikan informasi  mengenai kebijakan 

akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas yang membuat laporan keuangan dan 

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan 
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Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut (PSAP No. 4 dalam PP No. 24 

Tahun 2005)  : 

1. Menyajikan informasi terkait dengan kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 

makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD serta kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 

2. Menyediakan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 

3. Menyediakan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 

4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar laporan keuangan. 

5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 

6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan pada lembar laporan keuangan. 

2.2.5 Pendapatan Daerah 

Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 terdiri atas:  

2.2.5.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo (2002b:132) adalah 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mukhlis 

(2010), implementasi UU No. 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah 

Pengaruh Pendapatan..., Thufail Taufik Kasima, Ak.-Ibs, 2014



33 
 

mengharuskan setiap daerah untuk dapat mandiri dalam  mengoptimalkan 

penerimaan daerahnya karena penerimaan daerah dapat menjamin 

keberlangsungan pembangunan di daerah yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Pasal 6, 

pendapatan asli daerah terdiri dari empat jenis yaitu: 

1. Pajak daerah 

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal 1 (10) pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Resmi (2009) sama seperti fungsi pajak pada umumnya, pajak daerah 

juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai fungsi 

pengatur (regulatory). 

Pajak daerah kabupaten/kota berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan 

batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (UU No. 28 tahun 2009 Pasal 1).  

2. Retribusi daerah  

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Pasal 1 (64) retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. Objek dari retribusi daerah adalah: 
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a. Retribusi jasa umum 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis-jenis dari retribusi jasa 

umum adalah (UU No. 28 tahun 2009 Pasal 110):  

a) retribusi pelayanan kesehatan,  

b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;  

c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil;  

d) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;  

e) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;  

f) retribusi pelayanan pasar;  

g) retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

h) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 

i) retribusi penggantian biaya cetak peta;  

j) retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; 

k) retribusi pengolahan limbah cair;  

l) retribusi pelayanan tera/tera ulang;  

m) retribusi pelayanan pendidikan; dan 

n) retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

b. Retribusi jasa usaha 

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang terdiri atas 

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 
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dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah 

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi 

jasa usaha adalah (UU No. 28 tahun 2009 Pasal 126): 

a) retribusi pemakaian kekayaan daerah; 

b) retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c) retribusi tempat pelelangan; 

d) retribusi terminal; 

e) retribusi tempat khusus parkir; 

f) retribusi tempatpenginapan / Pesanggrahan/ Villa; 

g) retribusi rumah potong hewan; 

h) retribusi pelayanan kepelabuhanan; 

i) retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 

j) retribusi penyeberangan di air; dan 

k) retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

c. Retribusi perizinan tertentu 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis 

retribusi perizinan tertentu adalah (UU No. 28 tahun 2009 Pasal 140): 

a) retribusi izin mendirikan bangunan; 

b) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 

c) retribusi izin gangguan; 
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d) retribusi izin trayek; dan 

e) retribusi izin usaha perikanan. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

Dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (Halim, 2007:98): 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat 

4. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah  

Menurut Halim (2007:98) jenis pendapatan ini terdiri dari: 

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 

e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah 

f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

h. Pendapatan denda pajak 

i. Pendapatan denda retribusi 

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 
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k. Pendapatan dari pengembalian 

l. Fasilitas sosial dan umum 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 

2.2.5.2 Dana Alokasi Umum 

Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 

Pasal (21) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan mengenai 

DAU diatur secara terstruktur di dalam UU No. 33 tahun 2004 yang isinya adalah 

sebagai berikut: 

1. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 27: 

a. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua 

puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang 

ditetapkan dalam APBN. 

b. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan 

alokasi dasar. 

c. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal 

Daerah. 

d. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil 

Daerah. 

2. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 28: 

a. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah 

untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. 
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b. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan 

jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk 

Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan 

Manusia. 

c. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang 

berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. 

3. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 29, menjelaskan bahwa proporsi DAU antara 

daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan 

kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. 

4. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 30: 

a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung 

berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan 

dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. 

b. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal 

daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh 

daerah provinsi. 

5. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 31: 

a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota 

dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota. 

b. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah 

fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal 

seluruh daerah kabupaten/kota. 
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6. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 32: 

a. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima 

DAU sebesar alokasi dasar. 

b. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif 

tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi 

dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. 

c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif 

tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. 

7. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 33, menjelaskan bahwa data untuk 

menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud 

dalam diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga 

pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

8. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 34, menjelastkan bahwa pemerintah 

merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan 

pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan 

terhadap kebijakan otonomi daerah. 

9. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 35, menjelaskan bahwa hasil penghitungan 

DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden. 

10. UU No. 33 tahun 2004 Pasal 36: 

a. Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan 

setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari 

DAU Daerah yang bersangkutan.  
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b. Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sebelum bulan bersangkutan. 

2.2.6 Belanja Modal 

Menurut PMK No. 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, 

belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau 

menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya 

yang ditetapkan pemerintah. Anggaran belanja modal dipergunakan untuk sebagai 

berikut: 

1. Belanja modal tanah, merupakan seluruh pengeluaran untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, 

pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat 

administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas 

tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah 

tersebut siap digunakan/dipakai (PMK No. 101/PMK.02/2011) 

2. Belanja modal peralatan dan mesin, belanja untuk pengadaan peralatan 

dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti biaya 

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung 

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin 

tersebut hingga siap digunakan (PMK No. 101/PMK.02/2011). 

3. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan 

gedung dan bangunan dapat dipakai yang juga meliputi biaya 
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pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, 

notaris, dan pajak (kontraktual). Belanja ini juga memasukkan biaya 

untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan 

gedung dan bangunan (PMK No. 101/PMK.02/2011). 

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai akhirnya 

dapat digunakan selain itu terdapat pula biaya perolehan atau biaya 

kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan 

jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Belanja ini juga 

memasukkan biaya untuk penambahan dan penggantian yang 

meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas 

minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan 

(PMK No. 101/PMK.02/2011). 

5. Belanja modal lainnya, merupakan pengeluaran yang digunakan dalam 

rangka kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan 

belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 

perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung 

dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Contoh belanja 

modal untuk jenis lainnya adalah kontrak sewa beli (leasehold), 

pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-

barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan 

ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan 

diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini 
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adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat 

teridentifikasi dan terukur (PMK No. 101/PMK.02/2011). 

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU), merupakan jenis 

pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang 

dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU (PMK 

No. 101/PMK.02/2011). 

2.2.7 Kapasitas Fiskal 

Kapasitas fiskal menurut  PMK No. 226/PMK.07/2012 adalah sebuah 

gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan 

melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana 

darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi 

untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan 

setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk 

miskin.Kapasitas fiskal dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah 

yang digambarkan melalui peta kapasitas fiskal daerah atau dapat disebut sebagai 

peta kapasitas fiskal (PMK No. 226/PMK.07/2012 Pasal 1 (2)).  

Kapasitas fiskal terdiri dari dua tahap, yang pertama adalah perhitungan 

kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan yang kedua adalah 

perhitungan indeks kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 

fiskal (PMK No. 226/PMK.07/2012 Pasal 3). PMK No. 226/PMK.07/2012 Pasal 

4 menyatakan bahwa Kapasitas fiskal daerah, baik provinsi maupun 

kabupaten/kota dihitung berdasarkan rumus: 
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KF  = Kapasitas Fiskal 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

DBH = Dana Bagi Hasil 

DAU = Dana Alokasi Umum 

LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

BP = Belanja Pegawai 

Jumlah penduduk miskin yang ada pada rumus kapasitas fiskal diperoleh 

berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Perhitungan kapasitas 

fiskal diperoleh dari data realisasi APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

mengenai sistem akuntansi pemerintahan. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan dua Peraturan Menteri Keuangan mengenai kapasitas fiskal yaitu, 

PMK No. 244/PMK.07/2011 (berdasarkan realisasi APBD 2010) dan PMK No. 

226/PMK.07/2012 (berdasarkan realisasi APBD 2011). Indeks kapasitas fiskal 

dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: 

a. Kapasitas fiskal sangat tinggi (indeks ≥ 2) 

b. Kapasitas fiskal tinggi (1 ≥ indeks < 2) 

c. Kapasitas fiskal sedang (0,5 < indeks < 1) 

d. Kapasitas fiskal rendah (indeks ≤ 0,5)  

2.2.8 Penelitian Terdahulu 

Abdullah dan Halim (2006) membuat sebuah penelitian yang berjudul 

Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya 

dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan bertujuan untuk meneliti 
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pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan, pengaruh PAD terhadap 

belanja modal, dan pengaruh DAU terhadap belanja modal. Sampel yang 

digunakan adalah kabupaten dan kota Provinsi di pulau Sumatera termasuk 

Bangka-Belitung yang terdiri dari 20 kabupaten dan 12 kota. Hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif tehadap belanja 

pemeliharaan, PAD tidak bepengaruh terhadap belanja modal, dan DAU 

berpengaruh positif terhadap belanja modal. Tahun observasi adalah tahun 

anggaran 2003-2004.  

Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian dengan topik 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap 

anngaran belanja modal. Sampel yang digunakan adalah pemda seluruh Jawa dan 

Bali baik kabupaten maupun kota dari tahun 2004 sampai 2005. Data diperoleh 

dari laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs  Dirjen Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan 

DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Namun 

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal dalam APBD. 

Harianto dan Adi (2007) meneliti topik berbeda yaitu Hubungan Antara 

DAU, Belanja Modal, PAD, dan Pendapatan Per Kapita. Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah untuk adalah untuk menemukan hubungan antara DAU, belanja 

modal, PAD, dan pendapatan per kapita yang dimana sampel penelitian diambil di 

seluruh kabupaten dan kota seluruh Jawa dan Bali. Alasan dipilihnya daerah 

kabupaten dan kota di seluruh Jawa dan Bali karena karakteristik ekonomi dan 

Pengaruh Pendapatan..., Thufail Taufik Kasima, Ak.-Ibs, 2014



45 
 

geografis yang sama. Tahun data yang digunakan dimulai dari tahun 2001 sampai 

2005 dan data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang 

digunakan untuk meneliti penelitian tersebut adalah analisis deskriptif dan analisis 

jalur (path analysis). Hasil yang diperoleh di dalam penelitian tersebut adalah 

DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal mempunyai 

dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan per kapita, PAD sangat 

berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, DAU mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap PAD melalui belanja modal. 

Ardhani (2011) dengan penelitiannnya yang berjudul Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regersi berganda dengan total sampel sebanyak 35 

Kabupten/Kota di Jawa Tengah. Ardhani (2011) menemukan bahwa PAD dan 

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah. Namun, Pertumbuhan Ekonomi dan DAK tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. 

Topik penelitian lainnya meneliti pengaruh Pengaruh PAD dan DAU 

Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur yang merupakan penelitian yang 

dilakukan oleh Pradita (2012). Populasi dan sampel dalam penelitian tersebut 

adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah di seluruh 

kabupaten maupun kota di Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan tahun 

data penelitian dari 2007 sampai 2011. Metode analisis data yang digunakan  di 

dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap 
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anggaran Belanja Modal. Sedangkan  PAD tidak berpengaruh terhadap anggaran 

Belanja Modal. 

Paujiah (2012) meneliti Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal 

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). Metode penelitian yang 

digunakan untuk melakukan penelitian tersebut adalah metode deskriptif analisis 

dengan pendekatan studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah analisi jalur 

(path analysis). Tahun data penelitian di dalam dimulai dari tahun 2004 sampai 

2011. Hasil penelitian membuktikan bahwa PAD berpengaruh tehadap DAU, 

PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, dan DAU juga 

berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. 

Kusnandar dan Siswantoro (2012) meneliti Pengaruh DAU, PAD, SILPA, 

dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Penelitian tersebut menggunakan 

data realisasi anggaran yang berasal Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan tahun anggaran 2010, data luas wilayah yang bersumber dari situs 

resmi Kementrian Dalam Negeri, dan data APBD yang bersumber dari situs resmi 

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Metode analisis yang digunakan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian tesebut adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian, DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, PAD 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, SILPA berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal, dan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.  

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat 

diikhtisarkan pada tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Ikhtisar Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Variabel yang 

Digunakan 
Hasil Penelitian 

Abdullah dan 

Halim (2006) 

Studi atas Belanja 

Modal pada 

Anggaran 

Pemerintah 

Daerah dalam 

Hubungannya 

dengan Belanja 

Pemeliharaan dan 

Pendapatan 

Belanja Modal, 

Pendapatan Daerah 

(PAD), Dana 

Perimbangan 

(DAU), dan 

Belanja 

Pemeliharaan 

Belanja modal 

berpengaruh positif 

tehadap belanja 

pemeliharaan, PAD 

tidak bepengaruh 

terhadap belanja modal, 

dan DAU berpengaruh 

positif terhadap belanja 

modal 

Darwanto 

dan 

Yustikasari 

(2007) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi,PAD, 

dan DAU 

terhadap 

Pengalokasian 

Anggaran Belanja 

Modal 

 

 

 

 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

dan Belanja modal 

PAD dan DAU 

berpengaruh positif 

terhadap belanja modal 

dalam APBD. 

Perumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal 

Harianto dan 

Adi (2007) 

Hubungan Antara 

DAU, Belanja 

Modal, PAD, dan 

Pendapatan Per 

Kapita 

Dana Alokasi 

Umum, Belanja 

Modal, Pendapatan 

Asli Daerah, dan 

Pendapatan per 

Kapita 

DAU sangat 

berpengaruh terhadap 

Belanja Modal, Belanja 

Modal berhubungan 

signifikan dan negatif 

terhadap Pendapatan 

Per Kapita, PAD 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Per Kapita, 

DAU berhubungan 

signifikan terhadap 

PAD melalui Belanja 

Modal 
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Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Variabel yang 

Digunakan 
Hasil Penelitian 

Ardhani 

(2011) 

Pengaruh 

Pertumbuhan, 

PAD, DAU,  dan 

DAK terhadap 

Anggaran Belanja 

Modal 

 

Pertumbuhan 

Ekonomi, PAD, 

DAU, DAK, dan 

Belanja Modal 

Pertumbuhan ekonomi 

dan DAK tidak 

berpengaruh terhadap 

belanja modal. PAD 

dan DAU berpengaruh 

positif terhadap belanja 

modal 

 

Paujiah 

(2012) 

Pengaruh PAD 

dan DAU 

Terhadap Belanja 

Modal 

(Studi Kasus pada 

Pemerintah Kota 

Tasikmalaya) 

Pendapatan Asli 

Daerah, 

Dana Alokasi 

Umum, dan 

Belanja Modal 

PAD berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

belanja modal dan 

DAU berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap Belanja 

Modal 

 

Kusnandar 

dan 

Siswantoro 

(2012) 

Pengaruh DAU, 

PAD, SILPA, dan 

Luas Wilayah 

Terhadap Belanja 

Modal 

Dana Alokasi 

Umum, 

Pendapatan Asli 

Daerah, 

Sisa Lebih 

Pembiayaan 

Anggaran, 

Luas Wilayah, dan 

Belanja Modal 

DAU tidak 

berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal, 

PAD berpengaruh 

terhadap alokasi 

belanja modal, SILPA 

berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal, 

dan luas wilayah 

berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal 

Pradita 

(2012) 

Pengaruh PAD 

dan DAU 

Terhadap Belanja 

Modal di Provinsi 

Jawa Timur 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

dan Belanja Modal 

DAU berpengaruh 

terhadap Anggaran 

Belanja Modal dan 

PAD tidak berpengaruh 

terhadap Anggaran 

Belanja 

Modal 

Sumber: Dari berbagai penelitian  
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2.2.9 Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran ini merupakan hasil dari kajian atas penelitian 

terdahulu yang membahas tentang pengaruh PAD dan DAU terhadap anggaran 

belanja modal. Berikut ini adalah kerangka pemikiran pengaruh PAD dan DAU 

terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah yang digambarkan pada 

gambar 2.1: 

Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan penulis 

2.2.10 Pengembangan Hipotesis 

Menurut Sekaran, et al (2010:135) definisi hipotesis adalah hubungan 

yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji, dengan menguji hipotesis dan memberi 

penegasan terhadap perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat 

ditemukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapai. 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Dana Alokasi 

Umum 

Belanja Modal 
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2.2.10.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja 

Modal 

Ardhani (2011) mengungkapkan bahwa apabila pemerintah daerah ingin 

meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali PAD yang sebesar-

besarnya. Namun berdasarkan teori keagenan, konflik keagenan muncul ketika 

suatu pemerintah daerah (principal) yang  memiliki PAD yang tinggi akan lebih 

mementingkan kepentingan pemerintah daerah itu sendiri dengan merancang 

APBD dengan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.  

Disisi lain, DPRD (agen) sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki 

kepentingan yang lebih mendukung kepentingan rakyatnya yang dimana suatu 

pemda dengan PAD yang tinggi seharusnya mengalokasikan anggaran belanja 

modal yang tinggi juga. Situngkir (2009) menemukan bahwa PAD berpengaruh 

positif terhadap anggaran belanja modal. Hasil temuan Ardhani (2011) juga 

memberikan bukti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap anggaran belanja 

modal. Kusnandar dan Siswantoro (2012) di dalam penelitiannya juga 

menemukan hal serupa yang mana PAD berpengaruh positif terhadap anggaran 

belanja modal. Hal yang berbeda ditemukan Abdullah dan Halim (2006), 

dikarenakan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Abdullah 

dan Halim (2006) juga diperkuat oleh penelitian Paujiah (2012) yang mana PAD 

tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan temuan-temuan tersebut 

maka penulis merumuskan hipotesis berikut ini: 

Ho1:  Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap alokasi belanja modal 
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Ha1:  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap 

alokasi belanja modal. 

2.2.10.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja 

Modal 

Abdullah dan Halim (2007) didalam Sumarni (2011) menyatakan bahwa 

terjadinya pengurangan transfer dari pemerintah pusat mengakibatkan adanya 

penurunan pada pengeluaran belanja modal pemda. Dana alokasi umum memiliki 

memberikan kontribusi terbesar dalam mengurangi kesenjangan fiskal serta 

adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar (Harianto dan Adi, 2007). 

Adi (2006) di dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dalam beberapa 

tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi 

dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal tersebut 

mencerminkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah masih rendah karena 

proporsi penerimaan DAU masih tinggi 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang artinya adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (UU No 33 tahun 2004), setiap Pemerintah Daerah memiliki tingkat 

penerimaan daerah yang berbeda. Oleh karena itu Pemerintah Pusat menyisihkan 

sebagian pendapatan dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

serta stabilisasi kemampuan keuangan antar daerah. Sidik, et al (2002) juga 

menambahkan bahwa tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar 

pelayanan publik diseluruh daerah. Berdasarkan teori keagenan, konflik keagenan 
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timbul ketika Pemerintah daerah dengan pendapatan yang tinggi yang berasal dari 

DAU akan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dengan 

mengalokasikan DAU tersebut ke anggaran yang sifatnya rutin. DPRD sebagai 

perwakilan dari rakyat memiliki kepentingan merepresentasikan kepentingan 

rakyatnya yang artinya pendapatan dari DAU tinggi akan seharusnya lebih banyak 

dialokasikan pemda untuk anggaran belanja modal.  

Abdullah dan Halim (2006) dalam penelitiannya menemukan pengaruh 

positif DAU terhadap belanja modal. Darwanto dan Yustikasari (2007) 

menemukan hasil yang sama yakni terdapat pengaruh positif antara DAU terhadap 

anggaran belanja modal. Harianto dan Adi (2007) juga menemukan pengaruh 

positif antara DAU terhadap belanja modal. Ardhani (2011) dan Pradita (2012)  

memperkuat hasil penelitian terdahulu karena hasil penelitian yang mereka 

temukan membuktikan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap 

anggaran belanja modal. Kuswandar dan Siswantoro (2012) menemukan hasil 

yang berbeda yang mana DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis 

berikut ini: 

Ho2:  Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

alokasi belanja modal 

Ha2:  Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi 

belanja modal 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Populasi menurut Sekaran, et al (2010:121) adalah keseluruhan kelompok 

orang, kejadian, dan/atau hal minat yang ingin diteliti. Populasi yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Sedangkan sampel menurut Sekaran, et al (2010:123) adalah sejumlah 

bagian yang dipilih dari populasi tersebut. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Kabupaten/Kota yang yang berkapasitas fiskal sedang, yaitu kabupaten atau 

kota yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0.5 sampai kurang dari 1 

(0,5 < indeks < 1), menurut  PMK No. 244/PMK.07/2011dan PMK No. 

226/PMK.07/2012.  

2. Kabupaten/Kota yang yang berkapasitas fiskal sedang secara berturut-turut 

pada tahun anggaran 2010 dan 2011. 

3. Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan Keuangan tahun anggaran 

2010 dan 2011 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

4. Kabupaten/Kota yang menerima DAU dan dipublikasikan di Laporan 

Keuangan tahun anggaran 2010 dan 2011. 

5. Kabupaten/Kota yang bukan merupakan daerah pemekaran pada tahun 

observasi. 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Sekaran, 

et al (2010:77) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari informasi yang sudah disediakan oleh sumber-sumber yang sudah ada. Pada 

penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah informasi yang terkandung 

pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2010 dan 

2011 yang telah diperiksa oleh Badan pemerikasa Keuangan yang kemudian 

dibuatkan sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2011 dan 2012. 

3.3 Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah  studi 

kuantitatif yang bertujuan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:222) 

adalah  pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian 

ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan program Eviews 7. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan untuk penelitian ini adalah belanja 

modal. Menurut PMK No. 101/PMK.02/2011 belanja modal adalah pengeluaran 

untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset 
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lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 

terdiri (Halim dan Kusufi, 2012): 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung 

dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja 

Modal Lainnya  

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel Independen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

3.5.2.1 Pendapatan asli Daerah (PAD) 

Menurut Syukriy dan Halim (2003) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah yang terdiri 

atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah/hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Variabel PAD dapat diukur 

dengan (Halim dan Kusufi, 2012): 

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah 

3.5.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Halim dan Kusufi (2012) Dana alokasi Umum (DAU) adalah 

dana yang sumbernya berasal dari penerimaan APBN yang kemudian 

dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah 

itu sendiri. Variabel DAU dapat dilihat di Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Daerah. 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data 

penelitian dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. 

Statistik deskriptif yang digunakan adalah rata-rata (mean), maksimum, 

minimum, median, dan standar deviasi. 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk digunakan 

adalah data yang memiliki terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas dengan menggunakan Jarque-Bera dilakukan untuk mengetahui suatu 

data terdistribusi normal atau tidak (Widardjono, 2009). Hipotesis dari uji 

normalitas dengan menggunakan Jarque-Bera adalah sebagai berikut: 

Ho : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai Jarque-Bera  mendekati 0 atau sama dengan 0, maka data 

terdistribusi normal (Widardjono, 2009). Jika nilai probabilitas yang diperoleh 

lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho yang artinya residual data 

terdistribusi normal (Winarno, 2011) 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan  untuk mengetahui apakah model regresi 

terhindar dari estimasi yang bias. Jika suatu model telah memenuhi asumsi klasik, 
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maka model tersebut merupakan model yang ideal atau dapat dikatakan sebagai 

Best Linier Unbias Estimator (BLUE). Model regresi dikatakan BLUE apabila 

tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Widarjono, 

2009). 

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

memiliki suatu korelasi antar variabel independen. Selain itu deteksi uji 

multikolinearitas juga berguna untuk menghindari bias dalam proses pengambilan 

keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Multikolonearitas dapat terdeteksi jika 

nilai korelasinya lebih dari 0,85. Apabila model regresi mengandung 

multikolinearitas, maka variabel independen yang memiliki multikolinearitas 

harus dikeluarkan dari model regresi (Widardjono, 2009). 

3.6.3.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu periode 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas.  

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan 

variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau 

homokesdastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu uji 

heterokedastisitas yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan uji Harvey 
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dengan melihat probabilitas Chi Squares (Widardjono, 2009). Berikut ini adalah 

hipotesis yang disusun untuk melakukan uji heterokedastisitas: 

Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas  

Ha : Terdapat  heteroskedastisitas  

3.6.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Autokorelasi cenderung timbul pada data yang bersifat 

runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa datang dipengaruhi oleh data 

pada masa-masa sebelumnya, Widarjono (2009). Uji autokorelasi dapat dilakukan 

dengan melakukan uji Lagrange Multiplier. Berikut ini adalah hipotesisi yang 

disusun untuk melakukan uji autokorelasi : 

Ho: Tidak terdapat Autokorelasi 

Ha: Terdapat Autokorelasi 

Jika nilai probabilitas Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka Ho tidak dapat 

ditolak yang artinya tidak terdapat autokorelasi (Winarno, 2011). 

3.6.4 Model Regresi 

Analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda menurut Sekaran (1992) di dalam 

Darwanto dan Yustikasari (2007) adalah analisis yang digunakan yang tujuannya 

untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Persamaan yang dapat dibentuk berdasarkan variabel-variabel yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah: 
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 = Belanja Modal  

 = Konstanta 

,   = Slope atau koefisisen regresi atau intercept 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah  

DAU = Dana Alokasi Umum  

e  = error 

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Adjusted R-squared 

Adjusted R-squared digunakan untuk mengukur kemampuan model 

penelitian dalam menerangkan variasi variabel independen. Adjusted R-squared 

digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam 

memprediksi variabel dependen. Nilai adjusted R-squared adalah antara nol dan 

satu. Nilai adjusted R-squared yang hampir mendekati satu mencerminkan 

kemampuan variabel independen sangat baik dalam menjelaskan variabel 

dependennya. Namun sebaliknya jika nilai adjusted R-squared rendah atau hampir 

mendekati nol maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel 

dependennya semakin terbatas (Widardjono, 2009). 

3.6.5.2 Uji t 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini 

secara parsial. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% (α = 

5%). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 
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masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5% (Widarjono, 

2009). Pengujian ini menggunakan ketentuan berikut ini: 

Ho : Jika probabilitas (signifikansi) > 5% maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

ditolak (variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen). 

Ha : Jika probabilitas (signifikan) ≤ 5% maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak (variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen). 

Hipotesis yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1 :  Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara PAD terhadap alokasi 

belanja modal 

Ha1 :  Terdapat pengaruh secara signifikan antara PAD terhadap alokasi belanja 

modal 

Ho2 :  Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara DAU terhadap alokasi  

belanja modal 

Ha2 :  Terdapat pengaruh secara signifikan antara DAU terhadap alokasi belanja 

modal 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

Kabupaten/Kota di Indonesia. Kabupaten/Kota di Indonesia menurut PMK No. 

226/PMK.07/2012 terdiri dari 491 Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel 

Kabupten/Kota didasarkan pada kriteria berikut ini: 

1. Kabupaten/Kota yang yang berkapasitas fiskal sedang, yaitu kabupaten atau 

kota yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0.5 sampai kurang dari 1 

(0,5 < indeks < 1), menurut  PMK No. 244/PMK.07/2011 dan PMK No. 

226/PMK.07/2012.  

2. Kabupaten/Kota yang yang berkapasitas fiskal sedang secara berturut-turut 

pada tahun anggaran 2010 dan 2011. 

3. Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan Keuangan tahun anggaran 

2010 dan 2011 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

4. Kabupaten/Kota yang menerima DAU dan dipublikasikan di Laporan 

Keuangan tahun anggaran 2010 dan 2011. 

5. Kabupaten/Kota yang bukan merupakan daerah pemekaran pada tahun 

observasi. 

Penulis memilih kabupaten/kota yang berkapasitas fiskal sedang karena 

penulis memiliki penilaian (judgement) sendiri mengenai kapasitas fiskal sedang. 

Secara logika jika kabupaten/kota memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi ataupun 
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tinggi maka kemampuan daerah tersebut sangat baik dalam menghimpun 

pendapatannya atau dapat dikatakan PAD nya tinggi, sehingga DAU yang 

diterima tidak terlalu besar. Hal tersebut juga terjadi pada daerah yang memiliki 

kapasitas fiskal rendah. Jika suatu daerah berkapasitas fiskal rendah maka secara 

logika kemampuan daerah tersebut sangat kurang dalam menghimpun 

pendapatannya atau dapat dikatakan PAD nya rendah, sehingga DAU yang 

diterima menjadi besar.  

Oleh sebab itu penulis memilih daerah dengan kapasitas fiskal sedang 

sebagai objek penelitian karena menurut penulis kabupaten/kota dengan kapasitas 

fiskal sedang memiliki kemampuan yang tidak tinggi dan juga tidak rendah dalam 

menghimpun pendapatannya atau dapat dikatakan PAD nya sedang, sehingga 

DAU yang diterima juga sedang. Keseimbangan antara variabel PAD dan variabel 

DAU itulah yang menjadi landasan bagi penulis memilih kapasitas fiskal sedang. 

Kabupaten/Kota yang berkapasitas fiskal sedang pada tahun anggaran 

2010 berdasarkan PMK No. 244/PMK.07/2011 berjumlah 87 Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan di dalam penelitian ini, 

penulis mengeliminasi 26 Kabupaten/Kota yang tidak lagi berkapasitas fiskal 

sedangkan menurut PMK No. 226/PMK.07/2012, karena Kabupaten/Kota yang 

kapasitas fiskalnya sedang menurut PMK No. 226/PMK.07/2012 hanya berjumlah 

61 Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat pula 5 Kabupaten/Kota yang LKPD tahun 

anggaran 2011 nya belum dipublikasikan karena masih dalam proses pemeriksaan 

BPK. Proses seleksi sampel disajikan di dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Rincian Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Kabupaten/Kota yang berkapasitas fiskal sedang menurut PMK No. 

244/PMK.07/2011   

87 

Kabupaten/Kota yang tidak lagi berkapasitas fiskal sedang menurut 

PMK No. 226/PMK.07/2012 

(26) 

Kabupaten/Kota yang LKPD nya masih dalam proses pemeriksaan 

BPK  

(5) 

Outliers (0) 

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah sampel penelitian  56 

Total seluruh sampel penelitian (obeservasi) (56 x 2 tahun) 112 

Sumber: Olahan Penulis 

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap model penelitian, ditemukan 

bahwa  data terdistribusi secara normal. Oleh sebab itu penulis tidak melakukan 

outliers. Sampel akhir yang diperoleh oleh penulis berjumlah 56 Kabupaten/Kota. 

Sehingga total seluruh sampel penelitian (obeservasi) adalah 112. Daftar 

Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel untuk penelitian ini terlampir di Lampiran 

1. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yang diperoleh penulis memberikan beberapa informasi 

terkait dengan mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi masing-

masing variabel dependen dan independen serta jumlah sampel yang diteliti. 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 BM PAD DAU 

 Mean  25.52077  23.86854  26.42568 

 Median  25.53586  23.81985  26.37921 

 Maximum  26.82216  26.50879  27.23159 

 Minimum  24.03533  21.05885  25.43429 

 Std. Dev.  0.466150  0.914825  0.317546 

 Skewness -0.047186  0.121084  0.109247 

 Kurtosis  3.611671  3.668667  3.324800 

 Observations  112  112  112 

Sumber: Output Eviews 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas, dapat dijelaskan bahwa: 

1. Rata-rata dari BM atau Belanja Modal Kabupaten/Kota tahun anggaran 

2010-2011 adalah sebesar 25,52077 atau sebesar Rp 121.207.525.500,00. 

BM tertinggi sebesar 26,82216 atau sebesar Rp 445.364.996.600,00 yang 

dimilki oleh Kabupaten Kampar pada tahun 2010 dan BM terendah 

sebesar 24,03533 atau sebesar Rp 27.441.711.220,00 yang dimiliki oleh 

Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2010. Standar deviasi atau 

penyebaran data yang diperoleh BM tahun anggaran 2010-2011 adalah 

 0.466150 atau sebesar 46,6%. 

2. Rata-rata dari PAD atau Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tahun 

anggaran 2010-2011 adalah sebesar 23,86854 atau sebesar Rp 

23.226.042.320,00. PAD tertinggi dimiliki oleh Kota Batam tahun 2011 

yaitu sebesar 26,50879 atau sebesar Rp 325.552.638.100,00 dan PAD 

terendah sebesar 21,05885 atau sebesar Rp 1.398.757.249,00 yang dimiliki 

oleh Kabupaten Mesuji pada tahun 2010. Standar deviasi atau penyebaran 
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data yang diperoleh PAD tahun anggaran 2010-2011 adalah 0.914825 atau 

sebesar 91,4%. 

3. Rata-rata dari DAU atau Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota tahun 

anggaran 2010-2011 adalah sebesar 26,42568 atau sebesar Rp 

299.589.787.200,00. DAU tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Ketapang 

pada tahun 2011 sebesar 27,23159 atau sebesar Rp. 670.701.488.900,00 

dan DAU terendah sebesar 25,43429 atau sebesar Rp 111.165.953.700,00 

yang dimiliki oleh Kabupaten Mesuji tahun 2010. Standar atau penyebaran 

data yang diperoleh DAU tahun anggaran 2010-2011 adalah   0.317546 

atau sebesar 31,7%. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel dependen dan 

independen pada model regresi yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. 

Ho: Residual data terdistribusi normal 

Ha: Residual data tidak terdistribusi normal 

Suatu penelitian dapat dilakukan ketika residual pada model penelitian tersebut 

terdistribusi normal (Widarjono, 2009). Berikut ini adalah hasil uji normalitas 

yang diperoleh: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2011

Observations 112

Mean      -9.63e-15

Median   0.026927

Maximum  1.340699

Minimum -1.185870

Std. Dev.   0.430180

Skewness  -0.027717

Kurtosis   3.573058

Jarque-Bera  1.546855

Probability  0.461429

Sumber: Output Eviews 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, nilai Jarque-Bera yang diperoleh lebih 

kecil dari 2 yaitu 1,546855 dan nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 

5% yaitu 0,461429. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai residual telah 

terdistribusi secara normal maka Ho dapat diterima dan data terdistribusi normal. 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel dilakukan untuk memilih model 

estimasi regresi data panel yang akan digunakan. Menurut Winarno (2011) terdapt 

tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan 

data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Data yang 

tersedia akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji Chow untuk 

mengetahui model regresi apakah akan menggunakan Common Effect atau 

menggunakan Fixed Effect. Jika Uji Chow tidak lolos, maka data yang tersedia 

akan diuji kembali dengan menggunakan uji Hausman untuk menentukan model 

regresi yang akan digunakan antara Fixed effect atau Random Effect.  
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4.2.3.1 Penentuan Model Common Effect Atau Fixed Effect 

Penentuan model apa yang akan digunakan, memerlukan uji Chow terlebih 

dahulu. Berikut ini adalah hipotesis untuk melakukan uji Chow: 

Ho: Menggunakan model Common Effect 

Ha: Menggunakan model Fixed Effect 

 Jika hasil uji ditemukan adanya tingkat probabilitas yang sesuai dengan 

ketentuan agar Ho diterima yaitu probabilitas > 5%, maka Ho diterima dan model 

yang digunakan adalah Common Effect dan jika hasil uji tidak ditemukan adanya 

tingkat probabilitas yang sesuai dengan ketentuan agar Ho diterima, maka model 

model yang digunakan adalah Fixed Effect dan perlu dilakukan uji Hausman. 

Berikut ini adalah hasil uji Chow yang diperoleh 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 5.232099 (55,54) 0.0000 

Cross-section Chi-square 206.655756 55 0.0000 
     
     Sumber: Output Eviews     

 

Nilai probabilitas statstik F yang diperoleh adalah 0,0000, yang artinya 

lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, 

sehingga model yang digunakan adalah Fixed Effect atau Random Effect dan perlu 

dilakukan uji berikutnya yaitu uji Hausman.  
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4.2.3.2 Penentuan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Penentuan model Fixed Effect ataupun Random Effect dapat dilakukan 

dengan melakukan uji Hausman. Berikut ini adalah hipotesis untuk melakukan uji 

Hasuman: 

Ho: Menggunakan model Random Effect  

Ha: Menggunakan model Fixed Effect 

Jika hasil uji ditemukan adanya tingkat probabilitas yang sesuai dengan ketentuan 

agar Ho diterima yaitu probabilitas > 5%, maka Ho diterima dan model yang 

digunakan adalah model Random Effect dan jika Ho ditolak maka model Fixed 

Effect yang akan digunakan. Berikut ini adalah tabel hasil uji Hausman: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 2.613636 2 0.2707 
     
     Sumber: Output Eviews     

 

 Hasil uji Hasuman menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh  

adalah 0,2707, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima, sehingga model yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh variabel PAD dan DAU terhadap Belanja Modal adalah 

model Random Effect.  
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4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan dalam penelitian telah memenuhi persyaratan asumsi klasik yang 

artinya model penelitian tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas, 

heterokedastisitas, dan autokorelasi 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui adanya masalah terkait dengan adanya hubungan linier antar variabel 

independen dan model regresi penelitian. Berikut ini adalah hasil uji 

multikolinearitas: 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 PAD DAU 

PAD  1.000000  0.412309 

DAU  0.412309  1.000000 

 

Sumber: Output Eviews 

Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa tidak ditemukan 

adanya masalah multikolinearitas. Hal tersebut dapat disimpulkan karena setiap 

variabel independen baik PAD maupun DAU tidak ada yang memiliki nilai 

koefisien korelasi yang lebih dari 0.85. Dalam penelitian ini PAD dan DAU tidak 

memiliki korelasi dan tidak memiliki hubungan linier antar variabel dalam model 

regresi. 
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4.2.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu periode 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas yang dilakukan di dalam 

penelitian ini menggunakan metode uji Harvey. Berikut ini adalah hasil dari uji 

Harvey: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Harvey  
     
     F-statistic 0.781861     Prob. F(2,109) 0.4601 

Obs*R-squared 1.584036     Prob. Chi-Square(2) 0.4529 

Scaled explained SS 1.008527     Prob. Chi-Square(2) 0.6040 
     
     Sumber: Output Eviews     

 

Hasil uji Harvey tersebut menunjukkan bahwa bahwa model regresi 

penelitian  terbebas dari masalah heterokedastisitas. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa nilai Chi-Square dari Obs*R-Squared sebesar 0,4529 lebih 

besar dari α = 5%. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pada periode 

lainnyaa. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange-

Multiplier. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:   
     
     F-statistic 9.129454     Prob. F(2,107) 0.0002 

Obs*R-squared 16.32617     Prob. Chi-Square(2) 0.0003 
     
     Sumber: Output Eviews     

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang disajikan pada tabel 4.8, model 

regersi penelitian memiliki masalah autokorelasi. Hal tersebut dapat dibuktikan 

berdasarkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,0003 lebih kecil dari α = 5%. 

Oleh karena itu penulis menggunakan metode autoregresif atau biasa disebut 

dengan AR(1) untuk menghilangkan masalah autokorelasi . Berikut ini adalah 

hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.449917     Prob. F(2,105) 0.2392 

Obs*R-squared 2.983151     Prob. Chi-Square(2) 0.2250 
     
     Sumber: Output Eviews     

 

Hasil uji autokorelasi yang disajikan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa 

tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi penelitian. Hal tersebut 

dapat disimpulkan karena nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.2250 lebih besar 

dari α = 5%. 

4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji Hausman pada 
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tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini menggunakan 

pendekatan Random Effect. Tabel berikut ini menyajikan hasil regresi model 

penelitian dengan menggunakan pendekatan Random Effect: 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Penelitian 

  
     

LNBM = 14.42408 + 0.174493 LNPAD + 0.262312 LNDAU 
 

Variabel Prediksi Koefisien t-statistik Probabilitas Kesimpulan Ho 

LNPAD + 0.174493 3.073379 0.0027* Ditolak 

LNDAU 
+ 0.262312 1.812050 0.0727 Tidak Dapat 

Ditolak 

Adjusted R-squared: 0.1520220 

F-statistic        :            10.94964                                                Prob (F-statistic): 0.000046  

LNPAD : Pendapatan Asli Daerah  ; LNDAU : Dana Alokasi Umum 

 

*Signifikan pada level α= 1%                                                    

    Sumber: Olahan Penulis 

Koefisien konstanta sebesar LN14,42408  artinya jika Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai konstan, maka rata-rata 

Belanja Modal (BM) Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal sedang tahun 

anggaran 2010-2011 adalah sebesar LN14,42408  atau setara dengan Rp 

1.8307.800, 43. 

4.2.5.1 Adjusted R-sqauared 

Adjusted R-squared digunakan untuk mengukur kemampuan model 

penelitian dalam menerangkan variasi variabel independen. Adjusted R-squared 

digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam 

memprediksi variabel dependen.  
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Berdasarkan hasil adjusted R-squared (R2) pada tabel 4.10, nilai R2 yang 

diperoleh adalah 0,152020 atau 15,2020%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjelaskan 

variasi Belanja Modal sebesar 15,2020%. Sisanya sebesar 0,84798 atau 84,7980% 

dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini misalnya 

sisa lebih pembiayaan anggaran, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, luas 

wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain 

4.2.5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja 

Modal 

Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh 

sebesar 0,174494 yang berarti PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Koefisien regresi sebesar 0,174494 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 rupiah 

PAD, maka hal tersebut akan berdampak pada peningkatan 0, 17 rupiah Belanja 

Modal dan jika terjadi penurunan 1 rupiah PAD maka hal tersebut akan 

berdampak pada penurunan 0,17 rupiah Belanja Modal 

Sedangkan tingkat probabilitas yang diperoleh adalah 0,0027, yang mana 

tingkat probablitas tersebut lebih kecil dari α=5% (0,0027 < 0,05), dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Hasil penelitian yang diperoleh 

penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi 

Belanja Modal telah sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara PAD 

terhadap Belanja Modal. 
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Peningkatan pada PAD mencerminkan peningkatan pada anggaran belanja 

modal yang diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan konsekuensinya adalah peningkatan pada tingkat partisipasi publik terhadap 

pembangunan (Mardiasmo, 2002b). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

sesuai dengan teori keagenan, tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada 

masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik 

telah terpenuhi melalui pengalokasian PAD ke dalam Belanja Modal secara tepat 

sasaran.  

Hasil penelitian ini memberi bukti bahwa PAD berpengaruh signifikan 

terhadap alokasi Belanja Modal dan hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), 

Ardhani (2011), dan Kusnandar dan Siswantoro (2012). Namun berbeda dengan 

hasil penelitian Abdullah dan Halim (2006), Pradita (2012), dan Paujiah (2012), 

yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.  

4.2.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja   

Modal 

Tingkat probabilitas yang diperoleh adalah 0,0727, yang mana tingkat 

probablitas tersebut lebih besar dari α=5% (0,0727 > 0,05), dengan demikian Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa DAU tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian memiliki 

perbedaan dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2006), Darwanto dan 

Yustikasari (2007), Harianto dan Adi (2007), Ardhani (2011), Pradita (2012).  

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan, 

dinyatakan bahwa DAU merupakan bentuk upaya dari Pemerintah Pusat dalam 
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mengatasi kesenjangan antar daerah. Menurut teori keagenan seharusnya DAU 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah dengan 

mengalokasikannya ke Belanja Modal, karena dengan  melakukan Belanja Modal 

suatu pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah dan 

kesejahteraan publik.  

Hasil penelitian ini memberi bukti bahwa DAU tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap alokasi Belanja Modal dan hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Abdullah dan 

Halim (2006), Darwanto dan Yustikasari (2007), Harianto dan Adi (2007), 

Ardhani (2011), dan Pradita (2012). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012).  

Tidak adanya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota 

tahun anggaran 2010-2011 terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 

anggaran 2010-2011 lebih banyak digunakan untuk kepentingan eksekutif 

(Pemerintah Daerah) dengan lebih banyak  mengalokasikan DAU ke belanja 

operasi seperti misalnya belanja pegawai, seperti yang telah dijelaskan pada 

penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012). Hal tersebut tentu saja dapat terjadi 

karena berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 Pasal 27, alokasi dasar DAU 

didasarkan pada jumlah gaji pegawai negeri sipil di Pemerintah Daerah tersebut. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010-2011, terdapat beberapa 

hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah baik pusat 
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maupun daerah serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan lainnya yang 

mengetahui serta mengerti tentang PAD, DAU, dan Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 

satu dari dua variabel independen yang berpengaruh terhadap Belanja Modal.  

Ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 Pasal 16 (1) APBD disusun 

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah 

dalam menghasilkan pendapatan. Hal tersebut memberikan arti jelas bahwa 

alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan pendapatan yang diterima. Misalnya PAD, yang sumbernya 

berasal dari rakyat yang berperan sebagai wajib pajak dan retribusi. Pajak dan 

retribusi yang dibayarkan oleh rakyat dan menjadi pendapatan bagi Pemerintah 

Daerah harus digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

bagi rakyat dengan mengalokasikan PAD ke Belanja Modal. 

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal dapat memberikan dorongan bagi setiap Pemerintah 

Daerah untuk dapat lebih giat lagi dalam mengelola serta memanfaatkan seluruh 

potensi yang dimilikinya sehingga hasilnya yaitu PAD dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dengan merealisasikannya  

melalui alokasi belanja modal. Pemanfaatan potensi daerah yang maksimal dapat 

meningkatkan PAD yang secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat 

ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat. 
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Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) justru ditemukan tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 

anggaran 2010-2011 lebih banyak digunakan untuk kepentingan eksekutif 

(Pemerintah Daerah), pernyataan tersebut didasari oleh adanya peningkatan 

jumlah pegawai negeri sipil setiap tahunnya. Setiap tahun, tentunya pemda selalu 

merekrut CPNS baru dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal tersebut hanya akan 

membebankan belanja pegawai pemda setiap tahunnya.  

Jumlah daerah pemekaran Kabupaten/Kota di Indonesia yang hingga pada 

tahun 2011 jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia telah mencapai 491 

Kabupaten/Kota. Semakin banyak jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia maka hal 

tersebut hanya akan menambah beban belanja DAU di dalam APBN pemerintah 

pusat. DAU sendiri merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengurangi 

kesenjangan antar pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini 

DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.  

Artinya, DAU hanya dihabiskan secara keseluruhan untuk kepentingan 

pribadi pemerintah daerah, walaupun DAU itu sendiri memang memiliki unsur 

jumlah gaji pegawai negeri pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan DAU yang diamanatkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak 

digunakan secara efektif dikarenakan kebijakan pemerintah daerah dalam 

pengalokasian DAU memiliki konflik keagenan. 

 

 

 

 

Pengaruh Pendapatan..., Thufail Taufik Kasima, Ak.-Ibs, 2014



78 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisiS dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh 

penulis, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

Kabupaten/Kota di Indonesia yang berkapasitas fiskal berdasarkan PMK No. 

244/PMK.07/2011 dan PMK No. 226/PMK.07/2012. Berdasarkan metode 

purposive sampling, penulis memperoleh 56 Kabupaten/Kota yang berkapasitas 

fiskal sedang, maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap 

alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota tahun 2010-2011 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota tahun 2010-2011 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 

beberapa saran yang sekiranya bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mampu 

memaksimalkan potensi daerahnya dengan lebih terpacu lagi dalam 

mengelola serta memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya 

sehingga PAD yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan publik dengan merealisasikannya  melalui 

alokasi belanja modal sehingga dengan PAD yang maksimal 

Pemerintah Daerah dapat mengurangi ketergantungannya dari 

Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Daerah juga perlu 
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mempehatikan jumlah pegawai negeri sipilnya, Pemerintah Daerah 

dapat mengurangi jumlah CPNS, secara bertahap beban gaji yang 

menggunakan DAU dapat menurun dan DAU dapat dimaksimalkan ke 

Belanja Modal. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya, seperti 

menggunakan sistem kontrak (outsourcing). Tindakan lainnya 

mungkin pemerintah juga dapat memperketat izin dalam memekarkan 

daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan lebih banyak lagi 

variabel-variabel yang lainnya yang dapat mempengaruhi Belanja 

Modal seperti sisa lebih pembiayaan anggaran, dana alokasi khusus, 

dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, kebijakan 

pemerintah, kondisi makroekonomi, dan lain-lainnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian 

Daerah Tahun BM LN BM PAD 

LN 

PAD 

DAU 

LN 

DAU 

_BA 
2010 67.769.464.363,00 24,9394 61.794.487.546,00 24,8471 328.073.282.000,00 26,5165 

2011 56.726.785.104,00 24,7615 85.560.269.620,00 25,1725 406.480.305.000,00 26,7308 

_LSWE 
2010 68.308.710.479,00 24,9473 19.414.688.503,92 23,6893 268.733.766.000,00 26,3170 

2011 107.284.438.920,00 25,3987 28.602.050.297,21 24,0767 336.692.779.840,00 26,5424 

_AJ 
2010 131.782.418.831,00 25,6044 15.408.391.655,03 23,4582 202.847.293.000,00 26,0357 

2011 126.152.409.106,00 25,5608 14.032.804.237,51 23,3647 255.320.677.000,00 26,2658 

_SBLM 
2010 86.473.311.900,00 25,1831 3.361.400.822,81 21,9356 163.055.995.000,00 25,8174 

2011 99.192.262.694,00 25,3203 6.830.438.999,60 22,6447 181.919.378.092,00 25,9268 

_BJ 
2010 53.073.128.345,00 24,6949 18.832.884.480,77 23,6589 293.536.658.000,00 26,4053 

2011 131.939.895.976,00 25,6056 26.470.115.887,71 23,9993 336.779.454.000,00 26,5427 

_SBA 
2010 44.807.887.402,00 24,5257 15.118.409.482,07 23,4392 227.216.241.600,00 26,1492 

2011 89.963.706.665,66 25,2227 21.663.389.950,14 23,7989 248.405.548.000,00 26,2383 

_TB 
2010 69.329.382.095,00 24,9621 24.126.011.465,78 23,9066 241.921.536.000,00 26,2119 

2011 92.005.732.885,00 25,2451 27.089.059.681,57 24,0224 275.525.468.000,00 26,3419 

_HH 
2010 82.610.493.600,93 25,1374 10.007.220.641,37 23,0266 279.893.022.000,00 26,3577 

2011 78.728.758.021,40 25,0893 12.870.031.745,77 23,2782 313.431.176.000,00 26,4708 

_SMR 
2010 82.548.414.320,00 25,1367 11.813.219.103,00 23,1925 243.041.606.000,00 26,2165 

2011 119.695.960.249,00 25,5082 14.021.578.951,58 23,3639 282.988.294.000,00 26,3687 

_SS 
2010 75.638.592.742,00 25,0492 7.360.806.893,00 22,7194 245.504.063.600,00 26,2266 

2011 112.347.133.671,00 25,4449 14.787.380.368,00 23,4170 264.086.203.000,00 26,2995 

_KPR 
2010 445.366.340.769,46 26,8222 100.963.681.761,23 25,3380 134.527.917.000,00 25,6250 

2011 415.814.646.764,01 26,7535 96.909.122.107,88 25,2970 440.868.139.500,00 26,8120 

_RH 
2010 286.666.774.784,00 26,3816 27.862.342.362,34 24,0505 214.240.139.600,00 26,0904 

2011 174.203.379.057,00 25,8835 34.243.130.535,98 24,2568 375.497.222.000,00 26,6515 

_BHI 
2010 63.456.819.788,00 24,8736 22.219.537.146,15 23,8242 283.646.310.000,00 26,3710 

2011 106.153.522.358,00 25,3882 35.729.358.965,28 24,2992 344.797.921.000,00 26,5662 

_BNO 
2010 160.057.140.865,00 25,7988 45.863.785.900,70 24,5489 311.791.251.000,00 26,4656 

2011 118.712.915.024,00 25,5000 60.708.028.070,85 24,8293 379.218.628.000,00 26,6614 

_MRN 
2010 118.432.776.667,00 25,4976 25.316.313.065,18 23,9547 352.586.125.000,00 26,5886 

2011 177.542.033.517,00 25,9025 39.647.952.626,68 24,4033 416.126.312.000,00 26,7543 

_MJ 
2010 154.540.048.038,00 25,7637 16.831.072.967,69 23,5465 307.111.978.000,00 26,4505 

2011 162.058.374.289,00 25,8112 28.221.739.704,94 24,0634 370.991.039.000,00 26,6394 

_SLN 
2010 115.678.758.512,00 25,4741 18.922.656.041,23 23,6636 303.551.450.000,00 26,4388 

2011 185.875.313.011,00 25,9483 31.605.925.980,21 24,1766 352.955.764.000,00 26,5896 

_LL 
2010 142.818.339.785,00 25,6848 16.386.209.989,83 23,5197 219.553.589.200,00 26,1149 

2011 177.574.125.582,50 25,9027 34.302.858.402,74 24,2585 267.637.215.000,00 26,3129 

_OKS 
2010 135.319.618.765,62 25,6309 13.104.697.916,01 23,2962 261.025.113.000,00 26,2879 

2011 248.219.484.854,17 26,2376 13.676.922.539,12 23,3390 338.428.714.000,00 26,5476 

_EL 
2010 125.090.944.806,00 25,5523 11.322.190.968,65 23,1500 192.693.778.000,00 25,9844 

2011 160.882.470.861,00 25,8039 18.479.645.675,71 23,6399 238.262.247.000,00 26,1966 

_LBG 
2010 86.925.458.114,00 25,1883 6.255.400.998,83 22,5567 218.618.650.000,00 26,1106 

2011 93.852.512.960,00 25,2650 7.790.174.032,14 22,7761 249.640.578.600,00 26,2433 

_MSI 
2010 76.653.841.520,00 25,0626 1.398.757.818,00 21,0589 111.165.904.000,00 25,4343 

2011 214.634.357.339,00 26,0922 5.392.975.219,55 22,4084 258.071.137.000,00 26,2765 

_DPK 

 

2010 219.717.984.878,00 26,1156 142.380.788.621,00 25,6818 461.602.957.000,00 26,8580 

2011 295.461.326.149,00 26,4118 282.747.544.886,76 26,3678 533.766.495.000,00 27,0032 

_BJR 
2010 62.265.981.163,00 24,8547 37.358.705.002,00 24,3438 217.383.597.000,00 26,1049 

2011 151.418.340.703,00 25,7433 45.952.391.987,00 24,5509 235.862.566.000,00 26,1865 
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Daerah Tahun BM LN BM PAD 

LN 

PAD 

DAU 

LN 

DAU 

_MGG 2010 47.661.416.232,00 24,5874 59.548.102.100,00 24,8101 260.112.799.000,00 26,2844 

2011 81.026.847.469,00 25,1180 63.557.701.976,00 24,8752 292.580.295.000,00 26,4020 

_SLA 
2010 89.642.823.676,00 25,2191 51.549.747.508,00 24,6658 238.069.009.000,00 26,1958 

2011 77.409.470.909,00 25,0724 60.611.340.067,00 24,8277 262.653.050.000,00 26,2941 

_MDN 
2010 123.209.747.855,00 25,5372 41.757.000.273,53 24,4551 271.396.486.000,00 26,3268 

2011 95.674.953.766,00 25,2842 61.305.077.273,73 24,8391 297.695.488.000,00 26,4193 

_KPG 
2010 228.733.682.329,00 26,1558 30.758.210.652,58 24,1494 608.067.401.000,00 27,1336 

2011 277.364.524.558,00 26,3486 43.442.228.890,51 24,4947 670.698.985.000,00 27,2316 

_SGU 2010 120.750.384.925,00 25,5170 20.524.884.932,09 23,7449 444.197.737.000,00 26,8195 

2011 127.466.681.044,00 25,5711 35.380.480.925,04 24,2894 502.204.125.000,00 26,9423 

_STG 
2010 115.567.469.616,00 25,4731 30.269.884.252,59 24,1334 490.697.841.000,00 26,9191 

2011 122.892.480.866,00 25,5346 53.671.099.258,91 24,7061 553.150.995.000,00 27,0389 

_SWG 
2010 130.939.490.330,00 25,5980 24.330.714.255,33 23,9150 269.526.606.000,00 26,3199 

2011 116.784.605.549,00 25,4836 35.346.798.485,44 24,2885 309.175.562.000,00 26,4572 

_MLI 
2010 120.681.120.625,25 25,5164 14.074.538.624,41 23,3676 288.933.942.000,00 26,3895 

2011 123.989.511.654,75 25,5435 9.761.721.151,30 23,0017 331.816.366.000,00 26,5278 

_KR 
2010 173.050.957.855,00 25,8769 13.679.129.524,53 23,3391 414.760.167.000,00 26,7510 

2011 208.933.499.458,00 26,0653 55.577.649.588,28 24,7410 460.516.762.000,00 26,8556 

_KPS 
2010 197.462.190.858,68 26,0088 18.410.657.048,34 23,6362 503.442.055.000,00 26,9447 

2011 211.733.621.604,85 26,0786 25.547.616.595,50 23,9638 572.637.520.000,00 27,0735 

_KT 
2010 146.843.764.812,00 25,7126 44.794.244.729,69 24,5253 459.745.862.000,00 26,8539 

2011 156.215.637.187,00 25,7745 72.949.668.894,22 25,0130 531.968.763.000,00 26,9999 

_PR 
2010 90.429.930.042,00 25,2278 25.815.783.567,08 23,9743 341.320.280.000,00 26,5561 

2011 105.493.610.994,00 25,3819 34.732.637.782,06 24,2709 386.393.123.000,00 26,6801 

_HSS 
2010 103.048.448.840,00 25,3585 27.931.097.811,00 24,0530 298.470.960.200,00 26,4219 

2011 114.739.200.190,00 25,4659 41.712.778.128,00 24,4541 324.267.511.000,00 26,5048 

_HST 
2010 94.179.733.606,00 25,2685 31.047.807.718,28 24,1588 291.732.438.000,00 26,3991 

2011 144.215.513.665,00 25,6946 32.646.846.346,00 24,2090 322.360.842.000,00 26,4989 

_BJSN 
2010 176.837.217.248,40 25,8985 80.510.646.970,52 25,1117 444.244.744.875,00 26,8196 

2011 147.354.904.650,00 25,7161 118.554.981.542,55 25,4986 521.271.816.840,00 26,9795 

_BTG 
2010 81.633.512.080,00 25,1255 11.084.858.781,34 23,1288 255.126.018.400,00 26,2650 

2011 134.225.961.764,00 25,6228 19.468.167.086,54 23,6920 285.057.263.320,00 26,3760 

_KS 
2010 68.819.102.135,00 24,9547 10.818.840.397,97 23,1046 259.174.593.000,00 26,2808 

2011 79.219.596.892,00 25,0955 15.402.612.424,03 23,4578 304.170.107.000,00 26,4409 

_LT 
2010 167.867.222.694,00 25,8464 59.143.942.602,28 24,8032 238.661.722.000,00 26,1983 

2011 167.534.642.579,00 25,8445 64.107.149.333,16 24,8838 293.479.338.000,00 26,4051 

_BB 
2010 73.555.272.582,00 25,0213 20.961.288.231,82 23,7659 280.431.063.000,00 26,3596 

2011 95.751.439.224,00 25,2850 22.025.271.843,38 23,8155 317.720.777.000,00 26,4844 

_BBA 
2010 51.087.127.070,00 24,6568 11.501.060.997,00 23,1657 241.092.399.000,00 26,2084 

2011 84.128.846.471,00 25,1556 14.713.439.369,80 23,4120 282.064.012.000,00 26,3654 

_WTI 
2010 134.981.714.890,00 25,6284 12.037.648.731,00 23,2113 213.725.699.200,00 26,0880 

2011 119.474.050.103,00 25,5064 9.985.162.160,00 23,0244 251.896.910.000,00 26,2523 

_KU 
2010 138.549.812.198,00 25,6545 6.599.260.593,00 22,6102 246.806.698.400,00 26,2319 

2011 147.479.474.277,00 25,7170 10.933.534.081,00 23,1151 271.814.404.370,00 26,3284 

_SB 
2010 139.109.765.515,00 25,6585 28.321.345.728,09 24,0669 181.740.339.000,00 25,9258 

2011 159.666.683.303,00 25,7964 115.384.261.058,92 25,4715 214.767.556.000,00 26,0928 

_NDA 
2010 107.878.496.655,00 25,4043 16.600.397.851,21 23,5327 247.395.204.000,00 26,2343 

2011 128.851.511.841,00 25,5819 18.355.267.168,00 23,6332 286.916.500.000,00 26,3825 

_NGO 
2010 73.251.472.566,00 25,0172 10.165.177.954,00 23,0422 223.480.632.000,00 26,1326 

2011 94.987.987.016,80 25,2770 15.961.508.557,10 23,4934 250.899.377.000,00 26,2483 
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Daerah Tahun BM LN BM PAD 

LN 

PAD 

DAU 

LN 

DAU 

_ST 2010 137.353.829.370,00 25,6458 10.909.376.360,00 23,1129 181.653.112.000,00 25,9254 

2011 189.864.453.927,00 25,9696 14.054.350.559,35 23,3662 207.643.438.000,00 26,0591 

_SBT 
2010 207.965.367.361,00 26,0606 10.719.652.524,84 23,0953 219.402.361.000,00 26,1142 

2011 151.429.327.432,00 25,7434 8.302.081.221,00 22,8398 260.346.027.135,00 26,2853 

_JYA 
2010 118.073.883.638,00 25,4946 26.744.931.866,00 24,0096 378.367.180.000,00 26,6591 

2011 168.123.384.837,00 25,8480 24.709.726.148,00 23,9305 410.146.974.000,00 26,7398 

_PCK 
2010 163.204.079.512,00 25,8183 3.029.688.582,00 21,8317 433.480.983.419,00 26,7951 

2011 249.607.196.701,00 26,2432 8.548.501.901,00 22,8690 459.916.902.000,00 26,8543 

_HB 
2010 27.441.646.914,00 24,0353 4.095.849.434,13 22,1332 234.754.968.000,00 26,1818 

2011 50.891.078.279,00 24,6530 5.020.380.000,05 22,3368 263.043.177.000,00 26,2956 

_BTM 
2010 289.369.294.009,41 26,3910 159.012.958.078,27 25,7923 230.164.681.000,00 26,1621 

2011 139.952.358.506,47 25,6646 325.551.392.753,69 26,5088 316.627.023.000,00 26,4810 

_MMU 
2010 103.677.627.140,28 25,3646 17.276.123.329,03 23,5726 383.109.836.000,00 26,6716 

2011 156.190.042.586,00 25,7743 20.093.095.254,00 23,7236 420.044.923.706,00 26,7636 
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Lampiran 2. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 5.232099 (55,54) 0.0000 

Cross-section Chi-square 206.655756 55 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: BM?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/08/13   Time: 11:37   

Sample: 2010 2011   

Included observations: 2   

Cross-sections included: 56   

Total pool (balanced) observations: 112  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 14.68884 3.449257 4.258553 0.0000 

PAD? 0.131750 0.049438 2.664965 0.0089 

DAU? 0.290900 0.142427 2.042459 0.0435 

     
     R-squared 0.148374     Mean dependent var 25.52077 

Adjusted R-squared 0.132748     S.D. dependent var 0.466150 

S.E. of regression 0.434108     Akaike info criterion 1.195374 

Sum squared resid 20.54104     Schwarz criterion 1.268191 

Log likelihood -63.94097     Hannan-Quinn criter. 1.224919 

F-statistic 9.495252     Durbin-Watson stat 0.657265 

Prob(F-statistic) 0.000158    

     
     Sumber: Data diolah penulis 
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Lampiran 3. Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 2.613636 2 0.2707 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PAD? 0.320142 0.174494 0.008257 0.1090 

DAU? 0.139753 0.262312 0.024707 0.4356 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: BM?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/08/13   Time: 11:46   

Sample: 2010 2011   

Included observations: 2   

Cross-sections included: 56   

Total pool (balanced) observations: 112  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.18638 4.811169 2.948635 0.0047 

PAD? 0.320142 0.107147 2.987878 0.0042 

DAU? 0.139753 0.213688 0.654005 0.5159 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.865441     Mean dependent var 25.52077 

Adjusted R-squared 0.723405     S.D. dependent var 0.466150 

S.E. of regression 0.245159     Akaike info criterion 0.332377 

Sum squared resid 3.245548     Schwarz criterion 1.740171 

Log likelihood 39.38691     Hannan-Quinn criter. 0.903563 

F-statistic 6.093149     Durbin-Watson stat 3.929825 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Data diolah penulis 
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Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji 

Autokorelasi 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 PAD DAU 

PAD  1.000000  0.412309 

DAU  0.412309  1.000000 

 
Sumber: Data diolah penulis 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 0.781861     Prob. F(2,109) 0.4601 

Obs*R-squared 1.584036     Prob. Chi-Square(2) 0.4529 

Scaled explained SS 1.008527     Prob. Chi-Square(2) 0.6040 

     
          

Sumber: Data diolah penulis 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.449917     Prob. F(2,105) 0.2392 

Obs*R-squared 2.983151     Prob. Chi-Square(2) 0.2250 

     
          

Sumber: Data diolah penulis 
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Lampiran 5. Hasil Regresi Penelitian 

Dependent Variable: BM?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/08/13   Time: 11:50   

Sample: 2010 2011   

Included observations: 2   

Cross-sections included: 56   

Total pool (balanced) observations: 112  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 14.42408 3.444881 4.187107 0.0001 

PAD? 0.174494 0.056776 3.073379 0.0027 

 DAU? 0.262312 0.144760 1.812050 0.0727 

     

 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.167299     Mean dependent var 11.01762 

Adjusted R-squared 0.152020     S.D. dependent var 0.266977 

S.E. of regression 0.245848     Sum squared resid 6.588079 

F-statistic 10.94964     Durbin-Watson stat 2.003288 

Prob(F-statistic) 0.000046    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.142305     Mean dependent var 25.52077 

Sum squared resid 20.68742     Durbin-Watson stat 0.637963 

     
      

Sumber: Data diolah penulis 
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