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Abstract 

This research aimed to test (1) influence region original revenue to capital expenditure (2) influence general fund allocation 

to capital expenditure, and (3) influence specific fund allocation to capital expenditure. Sample of this research is the 

realization of the budget (APBD) report Regency/City in West Papua Province from 2007 to 2014. Regency/City in West 

Papua Province that the sample is the regency of Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, Sorong 

Selatan, Sorong, Raja Ampat, and Sorong City. Based on a simple regression analysis with a significance level of 0.05, the 

result of this study concluded: region original revenue (PAD) and general fund allocation (DAU) significanly effect on the 

capital expenditure, where the significance value 0.000 and 0.020, but specific fund allocation has no effect on then capital 

expenditure with the significance value 0.730. 

 

Keyword: region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, capital expenditure. 

 
 
1. PENDAHULUAN 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. 

Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan 

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

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Selanjutnya dalam Bab III, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan 

otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan, ada 16 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, namun ada 

urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu, politik luar 

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 

Dalam rangka untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukanlah 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam 

UU No. 33 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal yang di atur dalam UU No. 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, 

yaitu Pajak Daerah (Tax Assignment), Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing) dan Dana Alokasi Umum serta Dana 

Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan 

penerimaan daerahnya sehingga mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat. 

Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang 

bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD 

yang sah, seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan 

keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah 

dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan 

keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan. Dalam UU No. 33 
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Tahun 2004 pasal 3 dijelaskan bahwa Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana 

Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Soleh dan Rochmansjah (2010) 

menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih 

didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya Dana Perimbangan 

melalui DAU ini ternyata justru menjadikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAU adalah transfer dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 

antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU di suatu 

daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara 

kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). 

Adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi PEMDA merupakan sumber pendanaan 

dalam pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintah Kabupaten Manokwari, namun dalam kenyataannya, 

transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer ini 

adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan 

publik minimum di seluruh negeri. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil 

dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui Dana Bagi 

Hasil Pajak dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah 

serta mengoptimalisasikan Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian.   

Memperhatikan kecenderungan penerimaan PAD, khususnya dalam rincian objek pendapatan hasil 

penerimaan Pajak dan Retribusi terlihat masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari. Sebagian besar pengeluaran APBD 

dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan 

menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.  Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan 

pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak 

banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji (1) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Modal, (2) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, dan (3) pengaruh Dana Alokasi 

Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan apakah PAD, DAU, dan 

DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dalam APBD. 

 

 

2. TELAAH  LITERATUR  DAN PERUMUSAN  HIPOTESIS 

2.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Bratakusumah dan Solihin (2002) adalah pendapatan yang 

berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. PAD terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 

dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh 

enampersen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.DAU untuk suatu Daerah 

dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal 

dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.Alokasi dasar yang dimaksud dihitung berdasarkan jumlah gaji 

Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK 

dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Daerah 

penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi 

DAK. 
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Menurut Halim (2009) belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung 

denganprogram dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mendefinisikan belanja sebagai berikut: “Belanja adalah semua 

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Definisi lain 

dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 

“Belanja adalah kewajibanpemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. 

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi  sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran 

operasional untuk biaya pemeliharaannya (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Menurut Yani (2009) belanja modal 

adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam 

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. 

 

2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap Belanja Modal 

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah (local own source revenue) terhadap pengeluaran 

daerah sudah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Doi (1998), Von Furstenberg (1998), Aziz et.al 

(2000), Syukriy & Halim (2003), Prakosa (2004) menyatakan bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) 

mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan 

disesuaikan dengan penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan 

pengeluaran. 

Darwanto dan Yustikasari (2007) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

belanja modal. Penelitian tersebut mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat ditarik 

hipotes sebagai berikut: 

Hipotesa 1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

Holtz-eaken et.al (1985), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah 

Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi yang dilakukan Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan 

Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja 

modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. 

Prakoso (2004) dalam Harianto dan Adi(2007), memperoleh temuan empiris yang sama bahwa jumlah belanja 

modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU dan DAK.Berdasarkan penelitian-

penelitian tersebut dapat ditarik hipotesa sebagai berikut: 

Hipotesa 2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Hipotesa 3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris tentang PAD, DAU, DAK dan alokasi belanja modal, 

maka bisa dibuat suatu model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi ABPD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. 

Sampel penelitian ini merupakan laporan realisasi APBD Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 

2007 hingga 2014. Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat yang menjadi sampel antara lain Kabupaten 

Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Dana Alokasi Umum 

(DAU) Belanja Modal 

Dana Alokasi Khusus 

(DAK) 
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Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong. 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi 

APBD Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, yakni data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal yang 

diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dan Biro Pusat Statistik (BPS). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya realisasi PAD kabupaten/kota pada 

setiap tahun anggaran. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatan 

diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Variabel ini diukur melalui besarnya DAU yang diperoleh daerah 

kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan proritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.Variabel ini diukur melalui besarnya DAK yang 

diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, yaitu semua pengeluaran daerah yang 

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Variabel ini diukur 

melalui besarnya realisasi belanja modal daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov 

(K-S). Residual berdistribusi normal jika probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansinya (0,05), 

sebaliknya jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka residual dari model regresi tidak berdistribusi secara 

normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa p>0,05, maka residual pada model regresi terdistribusi secara 

normal. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. 

 

 
 

2. Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam model regresi dilakukan dengan cara (Ghozali, 

2009): 

a. Menganalisa matrik korelasi variabel-variabel independen. Jjika antar variabel independen ada korelasi yang 

cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka terdapat indikasi multikolinearitas. 

b. Melihat hasil uji dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai 

tolerance kurang dari 0,10 dan jika VIF memiliki nilai lebih dari 10. 

Hasil pengujian menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

PAD .874 1.144 

DAU .618 1.618 

DAK .798 1.253 

a. Dependent Variable: BM 
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3. Heterokedastisitas 

Uji heterokedatisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan mengandung variansi 

residual yang bersifatheterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadinyaheterokedastisitas. Dari tabel di 

bawah ini nilai t hitung tidak ada yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung < t tabel, t tabel 

(1.658). Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitianini tidak ada masalah 

dengan heterokedatisitas.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi. 

 
Variabel t-hitung 

PAD -2.046 

DAU .028 

DAK .965 

a.Dependent Variable: BM 

 
4. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahanpada periode t-1 (sebelumnya). Uji yang digunakan yaitu Uji 

Durbin-Watson. Hasil pengujian dapat dilihat pada table di bawah ini: 

 
Model Variabel Dependen Variabel Independen Durbin-Watson 

1 BM PAD, DAU, DAK 2.090 

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK 

 
Nilai kritis dL dan dU berturut-turut adalah 1,738 dan 1,789. Selanjutnyaberdasarkan hasil estimasi 

persamaan di atas ditemukan besarnya nilai DW 2,090. Nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah sebesar 

2,090, angka ini beradadiantara du (1,693) dan 4-du (2,207). Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa model 

regresi terbebas dari autokorelasi. 

 

4.2 Pengujian Hipotesa 1 

Pengujian hipotesa 1 dilakukan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan melalui besarnya target PAD 

kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli daerah. Hasil regresi dari PAD terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut: 

 
BM =  21959986518.439 + 56.347 PAD 

 t-value 3.994  

 sig. value .000  

 R .851  

 R2 .653  

 Adj. R2 .602  

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai uji t adalah sebesar 3,994dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesa 1 tidak ditolak yang artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

4.3 Pengujian Hipotesa 2 

Pengujian terhadap hipotesa 2 dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal.Hasil regresi dari DAU terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut: 

 
BM =  18672345298.378 + 21.390DAU 

 t-value 2.491  

 sig. value .020  

 R .651  

 R2 .573  

 Adj. R2 .532  

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai uji t adalah sebesar 2.491dengan nilai signifikansi sebesar 

0.020 Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesa 2 tidak ditolak yang artinya Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. Halim (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan 

transfer yang besifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan 

horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian 
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diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, 

maka akan semakin tinggi pula belanja modal, demikian pula sebaliknya. 

 

Pengujian Hipotesa 3 

Pengujian terhadap hipotesa 3 dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Khusus(DAK) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil regresi dari DAU terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut: 

 
BM =  765671661.112 + 9.854DAK 

 t-value 14.642  

 sig. value .730  

 R .640  

 R2 .602  

 Adj. R2 .587  

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai uji t adalah sebesar 14.642dengan nilai signifikansi sebesar 

0.730. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesa 3 ditolak yang artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan untuk 

membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus. Penentuan jumlah DAK sangat tergantung 

jumlah dana yang tersedia di dalam APBN. Tiap tahunnya DAK diberikan tidak sama artinya DAK hanya 

diberikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus atau masalah-masalah khusus yang dihadapi suatu 

daerah yang menjadi urusan daerah tersebut. Sehingga dalam penelitian ini bisa dikatakan bahwa besarnya Dana 

Alokasi Khusus (DAK) tidak mempengaruhi besarnya Belanja Modal. 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Pertama, semakin besar Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal akan 

semakin besar pula sehingga aset yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut akan bertambah pula. Kedua, sama 

halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh Pemerintah 

Pusat kepada pemerintah daerah bisa mempengaruhi pengeluaran Pemerintah Daerah tersebut untuk 

membelanjakan aset sehingga kekayaan daerah pun meningkat. Ketiga, besarnya Belanja Modal tidak 

dipengaruhi oleh besarnya Dana alokasi Khusus yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah. Dengan kata lain, meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) suatu daerah tidak diikuti oleh 

meningkatnya aset suatu daerah, demikian pula sebaliknya. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini hanya mengambil 3 (tiga) variabel independen, untuk memperkaya hasil penelitian dan 

rekomendasi yang dihasilkan, perlu ditambah variabel independen lain. Perlu ditelusuri pula pengaruh ketiga 

variabel independen dalam penelitian ini terhadap belanja non modal. 

 

 

REFERENSI 

 
Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VII Tahun 2003. 

 

Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali, 2000. The Causal Relationship between 

Tax Revenues and Government Spending in Malaysia. Universiti Putra Malaysia, Working Paper. 

 

Bratakusumah, Solihin, 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 

 

Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PendapatanAsli Daerah, dan Dana Alokasi Umum 

terhadap PengalokasianAnggaran Belanja Modal. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsadi Universitas 

Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007. 

 

Doi, Takero, 1998. Is Japanese Local Finance Really Centralized? From Viewpoint of the Revenue-Expenditure Nexus. 

University of Tokyo, Working Paper. 

 

Ghozali, 2009. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Edisi IV, Semarang, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 



Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah....  

 

451 

 

 

Halim, Abdul, 2009. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.Edisi 3. Jakarta,Salemba Empat. 

 

Harianto, David dan Priyo Hari Adi, 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah 

dan Pendapatan per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007. 

 

Holtz-Eaken, Whitney Newey, & Harvey Rosen, 1985. Implementing Causality Tests with Panel Data, With an Example 

from Local Public Finance. NBER Technical Working Paper No. 48. 

 

Nordiawan, DeddydanAyuningtyas Hertianti, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta, Salemba Empat. 

 

Prakosa, Kesit Bambang, 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) danPendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Prediksi Belanja Daerah (StudiEmpirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118. 

 

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

________________, 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. 

 

________________, 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

________________, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

 

Sukriy, Abdullah dan Abdul Halim, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) DanPendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja PemerintahDaerah:Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali. SimposiumNasional 

Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003. 

 

Von Furstenberg, George M., 1998. Price Stability: How Canada’s Governor Crow Approached It. Journal of Policy 

Modelling, Elsevier, vol. 20(3), pp. 335-360. 

 

Yani, A., 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta Rajawali Pers. 

 


