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Oleh : 
Guntur Hendriwiyanto 
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Dosen Pembimbing : 
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Abstrak 

 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal 
dalam memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) 
terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB). Data sekunder atas variabel-variabel tersebut berasal dari 
38 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk periode tahun 2010-
2012. 
       Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisa regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, 
DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara 
parsial PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa 
belanja modal tidak memediasi hubungan antara PAD, DAU, DAK, ataupun DBH 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, Pertumbuhan 
Ekonomi. 
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THE EFFECT OF REGIONAL INCOME  
ON ECONOMIC GROWTH  

WITH CAPITAL EXPENDITURE AS MEDIATING VARIABLE  
 
 

By : 
Guntur Hendriwiyanto 

125020304111018 
 

Lecturer : 
Drs. Nurkholis, M.Buss., Ph.D., Ak. 

 
Abstract 

 
       The objective of this research was to analyze the effect of capital expenditure 
in mediating the relationship between Regional Generated Revenues (PAD), 
General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), and the 
Revenue Sharing Fund (DBH)to the economic growth as measured by the 
Regional Gross Domestic Product (PDRB). Secondary data of those variables 
were collected from 38 regency/municipality in East Java Province for the period 
of 2010 to 2012. 
       This research is quantitative descriptive with multiple regression analysis 
method. The results of the research showed that simultaneously PAD, DAU, 
DAK, and DBH had positive and significant effect on economic growth. Partially, 
PAD, DAU, and DBH had positive and significant effect on economic growth 
while DAK had negative and significant effect on economic growth. Furthermore, 
the research showed that capital expenditure did not mediate the relationship 
between PAD, DAU, DAK, or DBH to economic growth. 

 
Keywords : Regional Generated Revenues, General Allocation Fund, 

Specific Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital 
Expenditure, Economic Growth. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Indonesia memasuki era desentralisasi fiskal dengan diterbitkannya UU No. 

22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 

No. 25 Tahun 1999 jo UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya 

perubahan pola pengelolaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dari 

sentralisasi menjadi desentralisasi.  

       Konsekuensi dari desentralisasi ini adalah menjelmanya pemerintah daerah 

menjadi daerah-daerah otonom. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom 

selanjutnya  berdasarkan pasal 1 huruf  h UU No.22 Tahun 1999 diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

       Menjelmanya pemerintah daerah sebagai daerah otonom tersebut diikuti 

penyerahan sebagian kewenangan meliputi tugas dan fungsi dari pemerintah pusat 

kepada daerah sehingga daerah membutuhkan pendanaan lebih. Hal ini 

berimplikasi pada kebutuhan akan transfer dana dari pemerintah pusat kepada 

daerah. Transfer dana yang dimaksud meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan sebagai 
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pendamping bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan 

pembangunan ekonomi. 

       Ironisnya, ketergantungan daerah atas transfer dana dari pemerintah pusat 

cukup tinggi sehingga kita dapati, pendapatan daerah dari dana grant jauh 

melampaui nilai PAD bahkan berpengaruh signifikan kepada prediksi dan alokasi 

belanja daerahnya. Hal tersebut menjadi dasar perlunya transfer dana untuk 

meratakan kemampuan keuangan antar daerah. 

       Meskipun telah terjadi pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom, 

pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk melakukan kontrol atas pertumbuhan 

dan kesejahteraan daerah yang secara agregat berpengaruh kepada perekonomian 

nasional. Salah satu indikator perekonomian nasional dan kesejahteraan 

masyarakat yaitu besaran pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan 

pendekatan pengeluaran yang menjelaskan bahwa pendapatan nasional merupakan 

model matematika sebagai berikut 

Y = C + I + G + (X – M) 

Mengacu pada model tersebut, perekonomian diharapkan tumbuh seiring dengan 

meningkatnya dana perimbangan sebagai komponen pengeluaran (“G”) 

pemerintah pusat kepada daerah. 

       Akan tetapi linearitas antara akumulasi dana (PAD dan dana grant) terhadap 

pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai manakala daerah sebagai eksekutor 

bertindak bijak dan seksama dalam merencanakan dan mengalokasikan dana yang 

ada (dana grant dan PAD) untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi yang pada 

akhirnya mampu menjadi katalis bagi muncul serta meningkatnya aktivitas 
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perekonomian di daerah. Hal ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan belanja 

langsung serta mengurangi belanja tidak langsung yang tidak berkontribusi 

langung kepada kesejahteraan masyarakat. 

       Penganggaran atas belanja tidak langsung berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 

Tahun 2007 tidak terkait langsung dengan program/kegiatan, sementara belanja 

langsung berkaitan langsung dengan program/kegiatan baik fisik maupun 

nonfisik. Apabila diperhatikan dengan seksama, besaran belanja langsung yang 

didanai dari otonomi penerimaan daerah (PAD dan dana grant) itulah yang 

merupakan komponen “G” yang sebenarnya dalam model pendekatan 

pengeluaran dalam menghitung pendapatan nasional dan berpengaruh pada 

tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

       Ironisnya pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif. Hal 

tersebut antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus 

meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru 

menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan 

terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah baru 

setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan 

keperluannya. Sayangnya, sebagian belanja modal juga digunakan untuk 

pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang 

tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan 

(Yudhoyono, 2011). 
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       Tak diragukan lagi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah 

satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor ini menjadi 

fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang 

memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi, lebih merata dan lebih mensejahterakan masyarakat. 

       Keterbatasan pembangunan infrastruktur menyebabkan melambatnya laju 

investasi di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sisi lain, harus diakui 

infrastruktur di Indonesia masih belum bisa meningkatkan daya saing sektor riil. 

(Nurjoni, 2008). 

       Program peningkatan belanja modal, mau tak mau akan menyentuh langsung 

peningkatan pembangunan beragam infrastruktur, seperti sarana pertanian, 

transportasi, dan infrastruktur lain yang langsung menopang produktivitas dan 

kesejahteraan rakyat. Itu berarti di masa mendatang, semua belanja akan 

berorientasi ke daerah, karena membangun bangsa adalah pembangunan daerah 

serta membentuk kapital atau modal yang semakin besar di daerah. 

       Oleh karena anggaran infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan dan 

transportasi akan dilipatgandakan, biaya operasional, perjalanan dinas, atau pun 

belanja modal yang tidak produktif harus diturunkan. Itu berarti para birokrat 

tidak bisa lagi seenaknya bermain-main dengan belanja operasional atau mencatut 

perjalanan dinas (Anasmen, 2009 dalam Produktivitas dan Anggaran, 2007). 

Selanjutnya anggaran aparat versus anggaran publik harus dirumuskan secara 

tepat sehingga tidak terjadi “gemuk di aparatur, tetapi kurus di publik” (Tarmidzi, 

2014). Oleh karena itu, tuntutan merubah struktur belanja menjadi kuat, 
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khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 

2001 dalam Adi, 2006). 

       Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu 

mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi 

alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997 dalam Adi, 2006). 

Selanjutnya alokasi anggaran pembangunan yang terencana dan lebih berpihak 

kepada publik tersebut diharapkan akan memediasi serta menjembatani 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang optimal 

dengan ketersediaan dana berupa pendapatan daerah (PAD dan dana 

perimbangan) sebagai sumber pembiayaannya (financing). 

       Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan hubungan antara pendapatan 

daerah dengan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah penelitian Brata (2004) 

yang meneliti tentang pengaruh penerimaan sektor publik terhadap pertumbuhan 

ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia dengan menggunakan variabel PAD, 

DBH, sumbangan dan bantuan, serta sisa dana anggaran tahun lalu sebagai 

variabel bebas sementara PDRB sebagai variabel terikatnya. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa PAD serta sumbangan dan bantuan memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DBH dan 

sisa dana anggaran tahun lalu tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Maryanti dan Endrawati (2010) meneliti pengaruh PAD, 

DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus pada Provinsi 

Sumatera Barat menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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       Penelitian dengan memasukkan variabel belanja pembangunan ke dalam 

model empiris sebagai variabel independen antara lain dilakukan oleh Setiyawati 

dan Hamzah (2007) yang meneliti pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja 

pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran 

menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi sementara DAK dan belanja pembangunan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Prasetya (2011) menganalisa pengaruh PAD, dana perimbangan, 

dan belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

studi kasus pada wilayah kabupaten/kota se-Jawa Bali untuk TA 2006-2009 

menyimpulkan bahwa PAD, DAU, DBH dan belanja modal berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK 

berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

       Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memposisikan belanja modal 

sebagai variabel independen, penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) 

menganalisa pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian 

belanja modal pada pemerintah provinsi se Indonesia. Hasil penelitian Wandira 

menyimpulkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal sementara DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja 

modal. Penelitian lainnya oleh Maryadi (2012) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, 

dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

       Penelitian lainnya oleh Malau (2013) dan Gunantara dan Dwirandra (2014) 

menggunakan variabel belanja modal pada model empirisnya tidak sebagai 
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variabel independen ataupun dependen tetapi sebagai variabel moderator antara 

pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian keduanya 

menyimpulkan bahwa belanja modal tidak bertindak sebagai variabel moderasi. 

       Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel belanja 

modal diposisikan sebagai variabel mediasi antara pendapatan daerah dengan 

pertumbuhan ekonomi dan tidak sebagai variabel moderator. Belanja modal selain 

sebagai variabel independen bagi pertumbuhan ekonomi, juga merupakan variabel 

dependen yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah (PAD, DAU, DAK, dan/ atau 

DBH). Dualitas sifat tersebut mengarahkan belanja modal pada sifat sebagai 

variabel mediasi (intervening) antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini bersesuaian dengan sifat dasar variabel mediasi yaitu 

dipengaruhi oleh variabel independen dan secara bersamaan pula mampu 

mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya belanja modal tidak ditetapkan 

sebagai variabel moderator dikarenakan sifat dasar variabel moderator yaitu tidak 

terpengaruh oleh variabel independen ataupun mempengaruhi variabel dependen 

tetapi mempengaruhi kuat/lemahnya hubungan antara variabel independen dengan 

dependen (Sugiyono, 2007). 

       Penelitian dengan memposisikan belanja modal sebagai variabel mediasi 

antara lain dilakukan oleh Walidi (2009) yang meneliti mengenai pengaruh DAU 

terhadap pendapatan per kapita dengan belanja modal sebagai variabel 

intervening. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja modal positif 

memediasi hubungan antara DAU dengan pendapatan per kapita. Kesimpulan 

serupa diungkapkan pula oleh Muis (2011) yang menyimpulkan bahwa belanja 
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modal positif memediasi hubungan antara DAU dan DAK dengan pertumbuhan 

ekonomi. Temuan berbeda diungkapkan oleh Uhise (2013) yang menemukan 

bahwa belanja modal negatif memediasi hubungan antara DAU dengan 

pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan senada dengan Uhise juga diungkapkan oleh 

Afriani et all.(2012) bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan antara PAD 

dan DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Lain lagi halnya dengan Amnah (2014) 

yang menyimpulkan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara PAD 

dengan pertumbuhan ekonomi tetapi tetap senada dengan Afriani (2012) dan 

Uhise (2013) dalam menyimpulkan bahwa hubungan antara DAU dan DAK 

dengan pertumbuhan ekonomi tidak dimediasi oleh belanja modal. 

       Dari berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sifat mediasi 

belanja modal dalam hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan hasil positif dan negatif. Selain itu pada penelitian 

terdahulu belum mengikutsertakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dalam model 

empiris penelitiannya. Meskipun nilai DBH jauh lebih kecil dari DAU akan tetapi 

besarnya hampir dua kali lipat nilai DAK.  

       Disamping belum konklusifnya temuan hasil penelitian tentang sifat mediasi 

belanja modal, penelitian terkait akuntansi keuangan sektor publik selama ini 

hanya menitikberatkan pada pembahasan teknis akuntansi keuangan dan alokasi 

anggaran tanpa adanya pembahasan lebih lanjut mengenai dampak/outcome dari 

alokasi anggaran. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan 

pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja 

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan 
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kepada masyarakat (Muis, 2012). Salah satu cara untuk mengukur kinerja yaitu 

melalui angka capaian pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat 

penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan. Adanya data 

pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah dalam 

menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode 

tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan 

sebaliknya bila negatif berarti terjadi penurunan kinerja (Amnah, 2014). 

       Perbedaan nilai PAD dan dana perimbangan antar daerah memiliki dampak 

yang berbeda pula pada pertumbuhan ekonominya. Salah satu cara untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu melalui capaian nilai Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data PDRB provinsi seluruh Indonesia 

untuk tahun 2010-2012 diketahui bahwa PDRB tertinggi dicapai oleh Provinsi 

DKI Jakarta menyusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Posisi teratas nilai PDRB 

yang dicapai oleh DKI Jakarta sangatlah wajar mengingat kedudukan DKI Jakarta 

juga sebagai ibu kota negara. Hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang 

bukan merupakan ibu kota negara melainkan hanya sebatas provinsi sebagaimana 

provinsi umumnya di Indonesia. Hal inilah yang melandasi pemilihan Provinsi 

Jawa Timur sebagai objek penelitian oleh penulis, karena dianggap akan cukup 

merepresentasikan provinsi pada umumnya di Indonesia. 

       Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI 

VARIABEL MEDIASI”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu  

1. Apakah Pendapatan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 

2. Apakah Belanja Modal Memediasi Hubungan antara Pendapatan Daerah 

dengan Pertumbuhan Ekonomi? 

1.3 Batasan Masalah 

       Batasan  masalah penelitian ini yaitu menguji pengaruh langsung pendapatan 

daerah berupa PAD, DAU, DAK, dan DBH serta pengaruh tidak langsung 

pendapatan daerah melalui belanja modal sebagai variabel mediasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan relevansinya dengan rumusan masalah diatas, 

maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai 

variabel mediasi? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademis 

dalam upaya mengidentifikasi pengaruh variabel pendapatan daerah berupa PAD, 

DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal 

sebagai variabel mediasi. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang apakah variabel 

pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. 

b. Bagi Stakeholder 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi 

pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur ataupun 

provinsi lainnya dengan karakteristik serupa serta lembaga terkait dalam 

upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan 

masukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

       Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno 

(1985), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi 

yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan 

perbandingan pendapatan naional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju 

pertumbuhan ekonomi. 

       Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) (Bapenas, 2003 dalam Harianto dan Adi, 2007). PDRB 

secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang 

dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih 

jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang 

dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, 

atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui 

pertumbuhan nilai PDRB (Bappeda Pekanbaru, 2014). 
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       Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga cara pendekatan 

(Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia), yaitu: 

1. Pendekatan Produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah 

atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit unit produksi di 

wilayah suatu  daerah  dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan 

usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian,  peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) 

pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air 

bersih, (5)  konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan 

dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa 

(termasuk jasa pemerintah). 

2. Pendekatan Pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu  daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan 

pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). 

3. Pendekatan Pengeluaran, yaitu semua komponen permintaan akhir yang terdiri 

dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) 

konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) 

perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor). 
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       Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB 

yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). 

ADHB menggunakan harga berlaku yang masih terpengaruh oleh besaran inflasi 

dalam menghitung nilai aktivitas ekonomi sementara ADHK menggunakan harga 

konstan yang biasanya ditetapkan tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga 

harga-harga yang berlaku pada tahun-tahun setelahnya disesuaikan terlebih dahulu 

dengan tahun dasar dengan menghilangkan pengaruh inflasi dari harga tersebut 

pada tahun perhitungan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara 

membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan 

ADHK. 

2.2 Pendapatan Daerah 

       Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih (Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). 

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah 

       Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 

Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
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       Mengacu pada pasal 6 UU No.33 Tahn 2004, PAD bersumber dari: 

1. Pajak daerah 

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 bahwa pajak daerah, yang 

selanjutnya disebut 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. 

2. Retribusi daerah 

Pengertian retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 64 bahwa retribusi daerah, yang 

selanjutnya disebut retribusi, 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. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, jenis hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang 

mencakup: 

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;  

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN; dan  

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

kelompok usaha masyarakat. 
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4. Lain-lain PAD yang sah 

Lain-lain PAD yang sah berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 

disediakan untuk menganggarkan  penerimaan  daerah  yang  tidak  termasuk 

dalam  jenis  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  hasil  pengelolaan 

kekayaan  daerah yang dipisahkan. 

2.2.2. Dana Perimbangan 

       Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004 dan PP No.55 Tahun 2005). 

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah (Pasal 3 

ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri atas: 

1. Dana Bagi Hasil 

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: 

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. 

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 

a. Kehutanan 

b. Pertambangan umum 

c. Perikanan 
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d. Pertambangan minyak bumi 

e. Pertambangan gas bumi 

f. Pertambangan panas bumi 

2. Dana Alokasi Umum 

       Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 21, dana alokasi 

umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

       Satu alasan utama mengapa peran dana transfer dari pusat sedemikian 

pentingnya untuk pemerintah daerah adalah untuk menjaga/menjamin 

tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Perlu 

diketahui bahwa kondisi keuangan dan ekonomi daerah-daerah di banyak 

negara di dunia cenderung tidak merata, sehingga perlu peran pemerintah 

pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah tersebut. Oleh karena 

itu, desain transfer sangat penting (Simanjutak, 2002 dalam Darodjat, 2011). 

3. Dana Alokasi Khusus 

       Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 23, dana alokasi 

khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional. 
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       Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan  bahwa DAK dialokasikan dalam 

APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk  

a. membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar 

prioritas nasional dan  

b. membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. 

       Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai  oleh DAK adalah kebutuhan yang 

tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan 

kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang 

mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, 

Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan. 

       Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan 

prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, 

termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan 

modal. 

       DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, 

penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti 

pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan 

kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan 

kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya 

yang sejenis.  
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2.3 Belanja Modal 

       Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1), belanja 

modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

       Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang 

klasifikasi anggaran, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal bilamana 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset 

dan/atau bertambahnya masa manfaat/ umur ekonomis asset berkenaan. 

2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya 

kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset. 

3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi. 

4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan 

kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah. 

Selanjutnya belanja modal dipergunakan antara lain untuk: 

1. Belanja modal tanah yaitu 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 
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kewajiban atas  tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai 

tanah tersebut siap digunakan/dipakai. 

2. Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengeluaran untuk pengadaan 

peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain 

biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung 

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin 

tersebut siap digunakan. 

3. Belanja modal gedung dan bangunan yaitu Pengeluaran untuk memperoleh 

gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan 

bangunan  siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, 

termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam 

belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait 

dengan perolehan gedung dan bangunan. 

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yaitu Pengeluaran untuk 

memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai 

meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan  tersebut siap 

pakai. Dalam belanja ini termasuk 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. 

5. Belanja modal lainnya yaitu Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan 

pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya 

yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal 
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Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi 

dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: 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 dimaksudkan untuk dijual 

dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah 

belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi 

dan terukur. 

6. Belanja modal badan layanan umum (BLU) yaitu Pengeluaran untuk 

pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka 

penyelenggaraan operasional BLU. 

       Pengeluaran investasi melalui belanja modal yang ditujukan untuk 

pembentukan aset (barang modal/capital stock) diharapkan dapat menimbulkan 

multiplier effect yang lebih besar dan lebih berkelanjutan di masa mendatang jika 

dibandingkan dengan pengeluaran rutin operasional dengan efek multiplier yang 

hanya bersifat jangka pendek. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

       Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

antara lain dilakukan oleh Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh penelitian 

Gunantara dan Dwirandra (2014) yang menemukan hubungan positif antara PAD 

dengan pertumbuhan ekonomi. 

       Penelitian selanjutnya dengan model empiris lain dilakukan oleh Setiyawati 

dan Hamzah pada tahun 2007 mengenai dampak desentralisasi fiskal dengan judul 

“Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis 

Jalur”. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sementara DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

       Arah hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pada 

penelitian sebelumnya senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiati 

(2008) yang menganilisis pengaruh PAD, DAU, DBH, dan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Semarang. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD dan DBH berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAU berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

       Sementara itu, Maryanti dan Endrawati (2010) melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus 
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Sumatera Barat” menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

       Berbeda dengan temuan Maryati dan Endrawati mengenai pengaruh DAK, 

hasil penelitian Santosa (2013) yang meneliti pengaruh PAD dan dana 

perimbangan terhadap pertumbuhan, pengangguran, dan kemiskinan 33 provinsi 

di Indonesia menyimpulkan bahwa DAK dan DBH berpengaruh terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

       Penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara variabel pendapatan daerah 

terhadap belanja pemerintah antara lain studi yang dilakukan Legrenzi dan Milas 

(2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) yang menemukan bukti empiris bahwa 

dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan 

pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran 

belanja modal. Senada dengan temuan Legrenzi, Prakoso (2004) dalam Adi dan 

Harianto (2007), memperoleh temuan empiris yang sama bahwa jumlah belanja 

modal dipengaruhi oleh DAU yang diterima dari pemerintah pusat. 

       Penelitian terbaru lainnya oleh Sulistiawan (2005) menemukan hasil bahwa 

PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini didukung 

oleh penelitian Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DAK 

berpengaruh secara signifikan kepada belanja modal. 

       Selanjutnya mengenai arah hubungan antara belanja modal dengan 

pertumbuhan ekonomi, Sodik dalam penelitiannya yang berjudul Pengeluaran 

Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di 
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Indonesia, dengan mengambil sampel di 26 provinsi di Indonesia selama periode 

1993-2003. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh investasi swasta, investasi 

pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan tingkat keterbukaan ekonomi 

daerah/provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasilnya untuk semua 

variabel memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional kecuali 

untuk variabel investasi swasta yang tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Berlawanan dengan Sodik, penelitian oleh Anasmen 

(2009) dan Hendarmin (2012) menemukan bahwa belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang 

mendukung temuan Sodik dilakukan oleh Kurniawan et all.(2010) dengan 

mengambil studi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk TA 2004-

2010 yang menemukan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya yang mengungkap adanya pengaruh 

dan hubungan positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi 

dilakukan oleh Rokhmawati (2009) dengan studi kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi Jawa Timur untuk TA 2003-2006. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.5.1. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

       Dalam pelaksanaan otonomi, daerah diharapkan mampu mengoptimalkan 

sumber keuangannya sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Salah satu sumber pendaanan yang dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kemandirian daerah otonom yaitu besaran 

PAD. 

       Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah 

tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih 

leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda 

ekonominya. Dalam pelaksanaannya, melalui belanja rutin, belanja 

pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber 

pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi 

baru dalam masyarakat sebagai respon atas kebutuhan daerah dalam menjalankan 

roda pemerintahannya. 

       Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, secara makro akan 

terjadi peningkatan jumlah output barang dan/ atau jasa pada daerah yang 

bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari 

segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal 

tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

       Pembelanjaan PAD untuk infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat meskipun tidak dilaksanakan oleh pelaku ekonomi dari daerah itu 

sendiri sehingga menyebabkan jumlah uang beredar pada daerahnya tidak 
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bertambah tidak serta merta tidak berpengaruh pada capaian PDRB dan 

kesejahteraan masyarakat. Gunantara dan Dwirandra (2014) mejelaskan bahwa 

dalam jangka panjang, ketersediaan infrastruktur publik dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan akan menarik investor untuk berinvestasi serta membuka usaha di 

daerah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. 

       Penelitian mengenai hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi 

antara lain dilakukan oleh Brata (2004) yang menemukan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi 

karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan hasil PAD yang berhasil digali  

dari daerahnya sendiri sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. 

Selanjutnya disimpulkan bahwa hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi 

regional dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif 

dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, 

belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluhkan soal 

begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang diterapkan oleh daerah yang pada 

akhirnya justru menekan daya saing daerah. 

       Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014) 

bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keduanya 

menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PAD, daerah menjadi lebih mampu 

dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat 

lokal. Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci 

dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya produktivitas. 
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       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2.5.2. Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

       Desentralisasi mengamanatkan adanya penyerahan sebagian wewenang dari 

pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Modal dasar 

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut mestinya berasal dari PAD. Tetapi 

dalam realisasinya, PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah 

paling tinggi sebesar 20%  (Kuncoro, 2004 dalam Santosa, 2013). Sehingga untuk 

mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum 

(DAU). Brata (2004) menyatakan bahwa DAU lebih mengarah kepada peran 

pusat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pada akhirnya 

memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

       Dalam praktiknya, pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah 

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Fleksibilitas dalam pemanfaatan 

DAU baik melalui belanja rutin, pembangunan/ infrastruktur/ modal, ataupun 

belanja lainnya diharapkan akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi baru 

dalam masyarakat sebagai respon atas belanja yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah.  

       Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dalam masyarakat, secara makro 

akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan/ atau jasa pada daerah yang 

bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar 
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sebagai akibat dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya 

hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

       Penelitian mengenai hubungan antara DAU dan pertumbuhan ekonomi antara 

lain dilakukan oleh Maryati dan Endrawati (2010) yang menyimpulkan bahwa 

DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti 

menjelaskan bahwa DAU berperan sangat signifikan karena belanja daerah  lebih 

didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan 

ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah belanja modal. 

Hal ini tidak jauh berbeda dengan peran PAD sebagai sumber pembiayaan bagi 

pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada  

pertumbuhan ekonomi daerah. 

       Penelitian lainnya oleh Taaha et all.(2009) menemukan hubungan positif dan 

signifikan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Peneliti menjelaskan 

bahwa alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan 

prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh 

investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang 

bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan 

menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan multiple effect sehingga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 
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2.5.3. Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

       Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak 

termasuk penyertaan modal. Pengalokasian DAK cenderung akan menambah aset 

tetap yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Jauh 

berbeda dengan DAU, pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan 

leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat. Akan 

tetapi walaupun alokasi DAK tidak sebesar alokasi DAU, tetapi ia mempunyai 

sifat penggunaan untuk kegiatan yang bersifat fisik sehingga DAK diperkirakan 

dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 

(Anwar:2011). 

       Dengan alokasi yang terfokus kepada belanja fisik sarana dan prasarana 

infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi 

masyarakat di daerah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang 

mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. 

       Jika ternyata PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka terdapat 

kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai DAK pada umumnya lebih besar 

dibandingkan kontribusi PAD. 

       Taaha et all.(2009) dan Santosa (2013) dalam penelitiannya menemukan 

hubungan positif antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi dengan penjelasan 
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bahwa alokasi DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan berupa sarana 

fisik penunjang yang berguna bagi publik masyarakat.  

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang 

diajukan adalah 

H3 : Dana Alokasi Khsusus (DAK) berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2.5.4. Pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

       DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004 dan PP No.55 

Tahun 2005). DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin dengan penyaluran 

berdasarkan realisasi penerimaan. 

       Analogi dengan DAU dan DAK, DBH sebagai instrumen fiskal dari dana 

perimbangan berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja 

pembangunan dan investasi daerah. Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH 

merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah 

satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari PAD, DAU, dan DAK. Dengan 

meningkatnya dana perimbangan, maka konstribusi belanja pembangunan akan 

menarik investor untuk dapat berinvestasi di daerah sehingga akan memperluas 

basis kegiatan ekonomi di berbagai sektor yang mengarah pada peningkatan 

PDRB, dan secara khusus memperluas lapangan usaha sehingga tingkat 

kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Santosa,2013). 
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       Taaha et all.(2009) dalam penelitiannya menemukan hubungan positif dan 

signifikan antara DBH dengan pertumbuhan ekonomi. Peneliti menjelaskan 

bahwa alokasi DBH sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan 

prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh 

investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang 

bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan 

menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan multiple effect sehingga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga diungkapkan 

oleh Pujiati (2008) dan Santosa (2013) yang menyimpulkan bahwa DBH 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

2.5.5. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal 

       Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian 

daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber keuangan lokal, 

khususnya melalui PAD (Sidik, 2002 dalam Sumarni, 2007). PAD merupakan 

salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah 

akan meningkat pula. Selain itu, daerah dapat membiayai segala kewajibannya 

dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk digunakan dalam meningkatkan 

infrastruktur daerah yang dianggarkan melalui belanja modal. Sehingga semakin 
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baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya 

(Ardhani,2011 dalam Wandira, 2013). Hal senada diungkapkan oleh Brata (2004) 

yang menyatakan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi belanja 

modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. 

       Penelitian mengenai pengaruh PAD terhadap belanja modal antara lain 

dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) yang menyimpulkan bahwa 

PAD sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan pada tingkat 

keyakinan 99% (α=1%). Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa 

walaupun persentase PAD cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh 

daerah (sekitar 7%) namun sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja 

modal. Dengan meningkatnya PAD dapat memberi keleluasaan kepada daerah 

dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang dapat 

memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama 

pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset 

tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas prekonomian karena semakin tinggi belanja modal 

semakin tinggi pula produktivitas  perekonomian (Putro dan Pamudji,  2011 

dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2011). Selanjutnya dengan peningkatan 

produktivitas perekonomian akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan 

daerah. 

       Penelitian lainnya oleh Kartika dan Dwirandra (2014) menyimpulkan pula 

bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. PAD yang 

tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang 
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direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana 

prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan 

meningkatkan alokasi belanja modal. 

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H5 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

2.5.6. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal 

       Dengan tujuan awal desentralisasi yaitu pemerataan kesejahteraan dan 

pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat tetap berkewajiban dan turut andil dalam 

menggiring arah dan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang bermula dari 

daerah dengan memastikan bahwa daerah memiliki sumber daya yang mencukupi 

dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional di daerahnya masing-masing. 

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya pemerintah pusat memberikan dana 

transfer berupa DAU sebagai pendamping dan trigger bagi daerah seraya tetap 

menggali potensi sumber keuangannya berupa PAD. Ironisnya, dalam beberapa 

tahun berjalan, proporsi DAU terhadap peneriman daerah masih yang tertinggi 

dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006 dalam 

Kusnandar dan Siswantoro, 2011). Hal ini merupakan konsekuensi dari 

desentralisasi fiskal yang menyerahkan sebagian kewenangan dari pusat ke 

daerah. 

       Dengan adanya transfer yang cukup signifikan berupa DAU diharapkan 

pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik maksimal yang salah 
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satunya direalisasikan melalui belanja modal. Abdullah dan Halim (2004) 

menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berpengaruh terhadap belanja 

modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan 

dalam pengeluaran belanja modal.  

       Faktanya, (Kuncoro, 2004 dalam Santosa, 2013) menemukan bahwa PAD 

hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, 

sehingga DAU merupakan sumber pembiayaan utama bagi daerah. Akibatnya, 

dalam hal alokasi belanja modal diharapkan optimal maka harus diikuti dengan 

dana transfer berupa DAU dari pemerintah pusat yang maksimal pula. 

       Penelitian mengenai hubungan antara DAU dengan belanja modal dilakukan 

oleh Oktriniatmaja (2011) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini dikarenakan bahwa 

DAU merupakan sumber utama pembiayaan bagi daerah untuk menjaga/ 

menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimun di daerahnya sebagai 

akibat tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Penelitian lain 

dengan kesimpulan serupa dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) dengan 

hasil penelitian yang memperkuat basis teori penyusunan anggaran bersifat 

incrementalism, yaitu alokasi anggaran belanja akan menyesuaikan dengan 

bertambah/berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah. 

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H6 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap terhadap 

pengalokasian belanja modal. 
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2.5.7. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal 

       Secara umum, DAK menyerupai dana inpres (Instruksi Presiden). DAK 

dialokasikan dalam APBN untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan 

khusus di dan oleh daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjanga 

pelayanan publik antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah 

daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Meskipun DAK termasuk dalam 

APBD, dalam pemanfaatannya daerah harus mengikuti berbagai regulasi dari 

pusat. 

       Dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 

fungsi DAK sebenarnya hanya sebagai penambah atau pelengkap jenis dana 

perimbangan lainnya. Namun dalam perkembangannya, keberadaan DAK menjadi 

semakin penting bagi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena DAU pada 

umumnya hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja birokrasi. Oleh 

karena itu, penggunaan dan pemanfaatan DAK di daerah menjadi faktor penting 

dalam keseluruhan program pembangunan daerah pada khususnya dan 

pembangunan nasional pada umumnya (Usman et all, 2008). 

       Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan 

masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana 

fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Terkait dengan 

penganggaran DAK di daerah, sesuai PP No. 55/2005 tentang dana perimbangan, 

bahwa penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan juknis serta DAK tidak 

dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, 
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penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan 

rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan 

penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan 

perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK secara khusus hanya diperuntukkan dalam 

bentuk belanja modal dan bukan jenis belanja lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian oleh lembaga penelitian SMERU (2008) yang menyatakan bahwa 

sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari DAK. 

       Penelitian mengenai hubungan antara DAK terhadap belanja modal antara 

lain dilakukan oleh Oktriniatmaja (2011) yang menyimpulkan bahwa DAK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Dalam 

kesimpulannya dijelaskan bahwa hal ini tidak lain karena sesuai UU No.33 Tahun 

2004 pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat antara lain untuk membangun sarana dan prasarana fisik yang 

tentunya atas kegiatan tersebut dianggarkan melalui belanja modal. Artinya 

semakin tinggi alokasi DAK, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja 

pembangunan di daerah. Kesimpulan serupa diutarakan oleh Wandira (2013) 

bahwa hubungan antara DAK dengan belanja modal adalah positif dan 

signifikan.Wandira (2013) menjelaskan bahwa pendapatan daerah berupa dana 

perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan 

mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang 

proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, 

salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. 
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       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H7 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

2.5.8. Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal 

       Untuk mengurangi ketimpangan vertikal  (vertical inbalance) antara 

pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan 

pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah (Halim dan Mujib, 2009 dalam 

Masdjojo dan Sukartono, 2009). 

       Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan 

daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah 

daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah 

selain yang berasal dari PAD, DAU dan DAK. Secara teoritis pemerintah daerah 

akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH 

semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan 

ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. Hal ini sejalan dengan studi Holzt-

Eakin et all.(1994) dan Gamkhar & Oates (1996) dalam Prakosa (2004), yang 

menemukan bahwa semua current spending ditentukan oleh current resources. 

       Penelitian mengenai hubungan antara DBH dengan belanja modal antara lain 

dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi dengan 

realisasi DBH yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. 

Hasil ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan 
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sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Hal ini, karena DBH 

merupakan salah satu modal dasar dana pembangunan bagi pemerintah daerah 

guna memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari PAD, DAU, dan DAK. 

Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja 

modal pun meningkat. Kesimpulan serupa lainnya disampaikan oleh Indra (2010) 

dan Maryadi (2012) bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

alokasi belanja modal. 

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H8 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

2.5.9. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

       Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada 

kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui 

peningkatan belanja modal diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya 

berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai 

sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

       Mengacu pada teori investasi, penanaman modal merupakan kegiatan 

menanamkan dana yang bersumber dari masyarakat berupa investasi swasta/pihak 

asing atau yang bersumber dari pemerintah berupa belanja modal untuk 
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kepentingan pengadaan alat-alat atau fasilitas produksi seperti lahan, pabrik, 

mesin, jalan, dan lain-lain. 

       Selanjutnya menurut model Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1997 

dalam Hendarmin, 2012) dijelaskan bahwa model belanja modal pemerintah pada 

tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan dengan besarnya persentase 

investasi pemerintah terhadap total investasi. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur untuk 

pendidikan, kesehatan, dan transportasi. 

       Lebih lanjut, Wagner menyebutkan bahwa: ”dalam suatu perekonomian 

apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah 

pun akan meningkat” (Mangkoesoebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012). 

Sehingga secara tidak langsung ataupun langsung dalam hal dikehendaki PDB 

secara agregat atau pendapatan perkapita meningkat harus diikuti dengan 

meningkatnya nilai pengeluaran pemerintah. Hal ini bersesuaian dengan model 

perhitungan pendapatan nasional yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

pendapatan nasional dengan cara memperbanyak pengeluaran pemerintah atas 

barang dan jasa (sisi “G”). Akhirnya dengan semakin tinggi tingkat investasi 

modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada 

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan 

(Mardiasmo, 2002 dalam Adi, 2006). 

       Penelitian mengenai hubungan antara belanja modal dengan pertumbuhan 

ekonomi antara lain oleh Sodik (2007) yang menyimpulkan adanya pengaruh 

positif yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan 
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maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan 

pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hal ini bersesuaian dengan 

tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana diuangkapkan oleh Rostow dan 

Musgrave. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah belanja modal yang dapat 

mempengaruhi naik/turunnya PDRB adalah belanja pembangunan infrastruktur 

yang dapat menyentuh langsung pada perekonomian masyarakat. 

       Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang diajukan adalah 

H9 : Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2.5.10. Peran Mediasi Belanja Modal dalam Hubungan antara PAD, DAU, 

DAK, dan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi 

       Pertumbuhan ekonomi regional menjadi salah satu agenda penting setelah 

otonomi daerah. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah yaitu 

melalui optimalisasi pendapatan daerah. Akan tetapi kenaikan pendapatan daerah 

tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti anggaran 

belanja yang efektif dan efisien dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif yang 

mengarahkan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

       Dalam penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah ditekankan untuk 

mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome). 

Terdapat indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan anggaran 

meliputi indikator input, output, dan outcome. Dalam penelitian ini, PAD dan 
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dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) merupakan input, outputnya adalah 

belanja pemerintah, sementara outcomenya berupa pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga disadari atau tidak, outcome akan tercapai manakala diikuti dengan 

capaian output, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan tercapai apabila terlebih 

dahulu terdapat output berupa belanja pemerintah termasuk dalam bentuk belanja 

modal.   

       Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2013 ditetapkan bahwa tema 

pembangunan nasional adalah “memperkuat perekonomian domestik bagi 

peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat “ dengan sasaran utama 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan salah satu prioritasnya adalah bidang 

infrastruktur. Berdasarkan sasaran RKP 2013 tersebut, dapat dipahami bahwa 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini yang tercermin dari tingkat 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kelengkapan sarana & prasarana dari 

pembangunan infrastruktur yang berasal dari penganggaran belanja modal. 

       Brata (2004) yang meneliti tentang pengaruh penerimaan sektor publik 

terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia 

menyimpulkan bahwa PAD serta sumbangan dan bantuan memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DBH dan 

sisa dana anggaran tahun lalu tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lain oleh 

Maryati dan Endrawati (2010) meneliti pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus pada Provinsi Sumatera Barat 

menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Kontradiktif dengan temuan Brata yang menyatakan 
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bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan, Santosa (2013) menyimpulkan bahwa 

DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

       Penelitian dengan memasukkan model empiris sedikit berbeda yaitu dengan 

menyertakan belanja modal sebagai variabel independen bersama-sama dengan 

variabel pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara 

lain dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyimpulkan bahwa 

PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

sementara DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Prasetya (2011) menganalisa pengaruh PAD, dana 

perimbangan, dan belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan studi kasus pada wilayah kabupaten/kota se-Jawa Bali untuk TA 

2006-2009 menyimpulkan bahwa PAD, DAU, DBH dan belanja modal 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara 

DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

       Penelitian dengan model empiris yaitu belanja modal sebagai variabel 

dependen antara lain oleh Wandira (2013) yang menganalisa pengaruh PAD, 

DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah 

provinsi se Indonesia. Hasil penelitian Wandira menyimpulkan bahwa PAD, 

DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sementara DAK 

berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh Maryadi (2012) yang menganalisa pengaruh PAD, DAU, DBH, 

SiLPA, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di 
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Indonesia menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. 

       Berdasarkan uraian diatas dan temuan penelitian terdahulu, diketahui bahwa 

belanja modal mampu bersama-sama dengan variabel pendapatan daerah dalam 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan tetapi disaat yang bersamaan belanja 

modal juga dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah. Sehingga dapat diduga 

variabel belanja modal memiliki sifat sebagai variabel mediasi/intervening. Hal 

ini mengarahkan peneliti pada pengembangan hipotesis berupa 

H10-1 : Belanja Modal (BM) memediasi hubungan PAD terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

H10-2 : Belanja Modal (BM) memediasi hubungan DAU terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

H10-3 : Belanja Modal (BM) memediasi hubungan DAK terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

H10-4 : Belanja Modal (BM) memediasi hubungan DBH terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 
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2.6 Model Hipotesis 

       Berdasarkan pengembangan hipotesis penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka secara sederhana dapat disajikan model hipotesis sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi 

 : Pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen 

 : Pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen 

 

Gambar 2.1 Model Hipotesis 
  

Pertumbuhan 
Ekonomi  

(PE) 



45 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis, yaitu apakah variabel pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, dan 

DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai 

variabel mediasi. 

3.2. Populasi dan Sampel 

       Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota seluruh 

Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah 

kabupaten/kota se Jawa Timur yang terdiri dari 29 pemerintah kabupaten dan 9 

pemerintah kota dengan rentang pengamatan dari tahun anggaran 2010 s.d 2012. 

       Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada 

kriteria tertentu. 

3.3. Data Penelitian 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari website Biro Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa 

Timur. 
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3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, 

mengunduh dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.  

       Selain data sekunder yang berasal dari dokumen, data dalam penitian ini juga 

diambil melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai penelitian terdahulu yang 

sejenis, literatur, jurnal, artikel dan pengetahuan yang dianggap relevan dengan 

pembahasan. 

3.4. Variabel Penelitian 

       Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang 

diproksi dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000. 

Variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana 

alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH). 

Sedangkan variabel mediasi yang digunakan adalah belanja modal. 

3.5. Model Analisis Data 

       Model regresi pada penelitian ini meliputi: 

I PE = α1 + β1 PAD + γ1 DAU + δ1 DAK+ θ1 DBH + ε 

II BM = α 2 + β2 PAD + γ2 DAU + δ2 DAK+ θ2 DBH + ε 

III PE = α 3 + φ3 BM + ε 

IV PE = α 4 + β4 PAD + γ4 DAU + δ4 DAK+ θ4 DBH + φ3 BM + ε 

Model I s.d III merupakan model regresi langsung sementara model IV 

merupakan model regresi mediasi. 

 



47 

 

 

 

3.6. Metode Analisis Data 

       Untuk keperluan pengolahan data pada penelitian ini digunakan bantuan 

perangkat lunak berupa eviews 6 versi portable dan stata versi portable. 

3.6.1. Analisa Deskriptif 

       Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal mengenai 

pertumbuhan ekonomi yang diproxi dengan nilai PDRB, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi 

Hasil (DBH), dan Belanja Modal (BM). 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

       Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 

memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005: 18). Untuk menguji apakah distribusi 

normal atau tidak dapat dilihat melalui (Gujarati, 2004:147): 

1. Uji histogram residual dengan kriteria apabila kurva yang terbentuk berbentuk 

seperti lonceng, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Keputusan normalitas berdasarkan uji histogram sedikit banyak terpengaruh 

oleh subjektifitas peneliti. 

2. Uji Jarque-Bera (JB) dengan kriteria apabila nilai JB lebih kecil dari nilai chi 

kuadrat yang diperoleh dari tabel, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006:125) 

       Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model maka 

dapat digunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) dengan aturan apabila nilai 

probabilitas chi squares yang diperoleh dari hasil perhitungan lebih besar dari α = 

0,05 maka model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas (Gujarati, 

2004:411). 

3.6.2.3. Uji Multikolinearitas 

       Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel  

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu  

model (Nugroho, 2005:58). 

       Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan cara 

1. Korelasi antar variabel (pairwise correlations) dimana apabila kurang dari 0,8 

maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan 

variabel diatas 0,8 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2004:359). 

2. Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria apabila 

nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF semua variabel independen lebih 

kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2004:362). 

3.6.2.4. Uji Autokorelasi 

       Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi pada model regresi, berdasarkan pada nilai statistik Durbin Watson 

(Nachrowi, 2006:190). 
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       Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah 

dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson dengan ketentuan dari Profesor 

Singgih Santoso (2010) sebagai berikut: 

1. DW bernilai dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif 

2. DW berada diantara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi 

3. DW bernilai diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif 

3.6.3. Uji Statistik 

3.6.3.1. Uji F-Simultan 

       Uji F dikenal dengan Uji simultan atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama 

terhadap variabel terikatnya. 

       Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien  

regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai 

signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan).  Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel  bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.3.2. Uji t-Parsial 

       Menurut Imam Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. 

       Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau koefisien bernilai negatif maka 

hipotesis ditolak (koefisien  regresi tidak signifikan), artinya secara parsial 
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variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% dan koefisien bernilai positif maka 

hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).  Hal ini berarti bahwa secara 

parsial variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat.        

3.6.3.3. Uji Variabel Mediasi 

       Analisis variabel mediasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

perbedaan koefisien yang menggunakan metode pemeriksaan dengan melakukan 

analisis dengan dan tanpa melibatkan variabel mediasi.   

       Metode perbedaan koefisien dilakukan dengan cara melakukan dua kali 

analisis, yaitu analisis dengan melibatkan variabel mediasi dan analisis tanpa 

melibatkan variabel mediasi. Metode pemeriksaan variabel mediasi dengan 

pendekatan perbedaan koefisien dilakukan sebagai berikut: (1) memeriksa 

pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen pada model 

dengan melibatkan variabel mediasi (2) memeriksa pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen pada model tanpa melibatkan variabel mediasi, (3) 

memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, (4) 

memeriksa pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen. 

       Jika (3) dan (4) signifikan, serta (1) tidak signifikan, maka belanja modal 

merupakan variabel mediasi sempurna (complete mediation).  Jika (3) dan (4) 

signifikan serta (1) juga signifikan,  di mana koefisien dari (1) lebih kecil (turun) 

dari (2) maka belanja modal dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (partial 

mediation). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan,  di mana koefisien 
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dari (1) hampir sama dengan (2) maka belanja modal dikatakan bukan sebagai 

variabel mediasi.  Jika salah satu (3) atau (4) atau keduanya tidak signifikan maka 

belanja modal bukan sebagai variabel mediasi (Solimun, 2011; Hair et all., 2010). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur 

       Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 46.428 km² dengan 29 kabupaten 

dan sembilan kota. Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian 

besar, yaitu Jawa Timur daratan sekitar 90% dan Kepulauan Madura sekitar 10%. 

       Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 37.476.757 jiwa, 

dengan kepadatan 784 jiwa/km2. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak 

di provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 

2.446.218 jiwa, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota 

Surabaya sebanyak 2.765.487. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,76% per 

tahun (2010). 

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi 

Tabel 4.1 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2010 s.d 2012 (milyar rupiah) 

Uraian 2010 2011 2012 

PDRB ADHK Th. 2000 342.281 366.983 393.666 

PDRB ADHB 778.564 884.503 1.001.721 

Pertumbuhan Ekonomi 6,68% 7,22% 7,27% 
 

   Sumber : BPS (data diolah) 

       Dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, diketahui bahwa pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir masing-masing 6,68 persen 

(2010), 7,22 persen (2011) dan 7,27 persen (2012). Pertumbuhan ekonomi Jawa 
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Timur tahun 2012, terutama didukung oleh pertumbuhan pada sektor 

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,06 persen, sektor pengangkutan dan 

komunikasi Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2012, terutama didukung 

oleh pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,06 

persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,65 persen dan sektor 

keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan sebesar 8,01 persen (BPS Provinsi 

Jatim). 

       Berdasarkan data PDRB sejak tahun 2010 sampai dengan 2012, diketahui 

rata-rata PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya selanjutnya Kabupaten 

Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang. Sementara itu 

PDRB terendah dicapai oleh Kabupaten Pacitan, Kota Batu, Kota Mojokerto, 

Kota Pasuruan, dan Kota Blitar. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 

kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2010 s.d 2012 tersaji pada lampiran 1. 

4.2.2. Pendapatan Asli Daerah 

       Nilai pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Timur bergradien positif 

dengan laju pertumbuhan diatas 10%. PAD tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, dan Kabupaten 

Malang. Capaian PAD yang tinggi ini diiringi pula dengan nilai PDRB yang 

tinggi pula di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data PAD kabupaten/kota di 

Jawa Timur dari tahun 2010 s.d 2012 tersaji pada lampiran 2. 

4.2.3. Dana Alokasi Umum 

       Besaran DAU sejak tahun 2010 s.d 2012 mengalami peningkatan. Terjadinya 

peningkatan DAU menggambarkan semakin besarnya celah fiskal yang dimiliki 
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oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan 

perbedaan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing 

kabupaten/kota yang tiap tahun semakin besar. 

       Daerah yang menerima DAU terkecil adalah Kota Mojokerto sementara 

daerah dengan DAU tertinggi adalah Kabupaten Malang. Data DAU 

kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2010 s.d 2012 tersaji pada lampiran 3. 

4.2.4. Dana Alokasi Khusus 

       DAK memiliki persentase yang kecil terhadap total dana perimbangan 

terlebih jika dibandingkan dengan alokasi DAU dan DBH. Pengaturan besaran 

DAK tidak sedetail DAU dan DBH. Dalam UU No.33 Tahun 2004 hanya 

menyebutkan bahwa DAK akan ditentukan setiap tahun dalam APBN. 

       Daerah dengan porsi DAK tertinggi adalah Kabupaten Malang sementara 

daerah dengan porsi DAK terkecil adalah Kota Kediri. Data DAK kabupaten/kota 

di Jawa Timur dari tahun 2010 s.d 2012 tersaji pada lampiran 4. 

4.2.5. Dana Bagi Hasil 

       Daerah yang mendapatkan DBH terbesar pada tahun 2012 adalah Kabupaten 

Bojonegoro mengingat telah beroperasinya ladang minyak blok Cepu. Sementara 

daerah dengan DBH terkecil adalah Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota 

Mojokerto, dan Kota Probolinggo. 

       Besaran DBH yang berbeda-beda antara kabupaten/kota menggambarkan 

keberagaman potensi SDA dan perpajakan, serta kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan potensi tersebut. Data DBH kabupaten/kota di Jawa Timur dari 

tahun 2010 s.d 2012 tersaji pada lampiran 5. 
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4.2.6. Belanja Modal 

       Wilayah dengan rata-rata belanja modal terbesar adalah Kota Surabaya dan 

Kabupaten Malang. Jumlah belanja modal yang cukup besar tersebut jika 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur cukup wajar 

mengingat Kota Surabaya dan Kabupaten Malang merupakan pusat perekonomian 

di Jawa Timur. 

       Sementara itu wilayah yang memiliki rata-rata belanja modal terkecil adalah 

Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Blitar. 

Belanja modal pada daerah-daerah tersebut relatif lebih kecil karena kebutuhan 

fiskal dan luas daerah yang memang tidak terlalu besar. Data belanja modal 

kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2010 s.d 2012 tersaji pada lampiran 6. 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Normalitas 

       Untuk menguji normalitas data dilakukan melalui uji histogram residual dan 

uji jarque bera. Hasil uji normalitas model regresi I s.d IV tersaji pada lampiran 7. 

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa: 

1. Histogram model regresi I berbentuk lonceng tetapi dengan bentuk yang 

terlalu runcing keatas sehingga sebarannya tidak merata.  

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 5-1 = 4 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 9,488 sementara 

nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 307,8835. Nilai JB lebih besar dari 

chi square sehingga disimpulkan data tidak berdistribusi normal. 
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2. Histogram model regresi II berbentuk lonceng tetapi dengan bentuk yang 

condong ke arah kanan (positif) sehingga sebarannya tidak merata.  

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 5-1 = 4 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 9,488 sementara 

nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 168,5467. Nilai JB lebih besar dari 

chi square sehingga disimpulkan data tidak berdistribusi normal. 

3. Histogram model regresi III berbentuk lonceng tetapi dengan bentuk yang 

condong ke arah kanan (positif) sehingga sebarannya tidak merata.  

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 2-1 = 1 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 3,841 sementara 

nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 520,1750. Nilai JB lebih besar dari 

chi square sehingga disimpulkan data tidak berdistribusi normal. 

4. Histogram model regresi IV berbentuk lonceng tetapi dengan bentuk ujung 

lonceng yang tidak merata dan sebaran data sebelah kanan dengan sebelah kiri 

tidak sama. 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 6-1 = 5 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 11,070 sementara 

nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 40,83213. Nilai JB lebih besar dari 

chi square sehingga disimpulkan data tidak berdistribusi normal. 

       Karena data yang digunakan tidak berdistribusi normal maka data 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural (LN). Setelah dilakukan 

transformasi didapatkan variabel independen yaitu LNPAD, LNDAU, LNDAK, 

LNDBH dan variabel dependen yaitu LNPDRB sementara variabel mediasi yaitu 
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LNBM. Data yang digunakan untuk pengolahan data selanjutnya adalah data hasil 

transformasi dalam bentuk logaritma natural. 

       Hasil uji normalitas model regresi I s.d IV setelah dilakukan transformasi 

dalam bentuk LN tersaji pada lampiran 8. Berdasarkan hasil uji normalitas 

diketahui bahwa: 

1. Histogram model regresi I berbentuk lonceng dengan sebaran merata. 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 5-1 = 4 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 9,488 sementara 

nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 1,031021. Nilai JB lebih kecil dari 

chi square sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. 

2. Histogram model regresi II berbentuk lonceng dengan sebaran merata.  

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 5-1 = 4 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 9,488 sementara 

nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 0,612837. Nilai JB lebih kecil dari 

chi square sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. 

3. Histogram model regresi III berbentuk lonceng dengan sebaran merata.  

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 2-1 = 1 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 3,841 sementara 

nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 2,170804. Nilai JB lebih kecil dari 

chi square sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. 

4. Histogram model regresi IV berbentuk lonceng dengan sebaran merata. 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat digunakan uji jarque bera. Dengan 

df = 6-1 = 5 dan α = 0,05 didapatkan nilai chi square sebesar 11,070 sementara 
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nilai jarque bera hasil perhitungan sebesar 1,786657. Nilai JB lebih kecil dari 

chi square sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. 

       Setelah dilakukan transformasi dalam bentuk logaritma natural atas variabel 

independen dan dependen didapatkan model regresi memiliki sebaran residual 

yang normal. 

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Breusch-Pagan-

Godfrey (BPG). Hasil pengujian heteroskedastisitas tersaji pada lampiran 9. 

       Hasil uji BPG, menunjukkan nilai probabilitas chi squares model I sebesar 

0,6960, model II sebesar 0,1541, model III sebesar 0,4992, dan  model IV sebesar 

0,6761. Semua nilai probabilitas chi squares model I s.d IV bernilai lebih besar 

dari α = 0,05 sehingga disimpulkan model regresi terbebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

4.3.3. Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan nilai korelasi antar 

variabel (pairwise correlations), nilai tolerance, dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Hasil pengujian multikolinearitas tersaji pada lampiran 10.  

       Nilai pairwise correlation yang menunjukkan korelasi antar variabel 

independen berada dibawah nilai 0,8. Sementara nilai VIF untuk variabel LNPAD 

sebesar 2,61 dengan nilai tolerance (1/VIF) sebesar 0,38; LNDAU sebesar 2,95 

dengan nilai tolerance (1/VIF) sebesar 0,33; LNDAK sebesar 1,69 dengan nilai 

tolerance (1/VIF) sebesar 0,59; LNDBH sebesar 2,39 dengan nilai tolerance 

(1/VIF) sebesar 0,41; dan LNBM sebesar 2,24 dengan nilai tolerance (1/VIF) 
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sebesar 0,44. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00 dengan 

nilai tolerance (1/VIF) semua variabel independen lebih besar dari 0,10. Sehingga 

dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel-variabel 

indenpenden yang digunakan. 

4.3.4. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi dilakukan dengan mengacu pada nilai durbin watson (dw). 

Hasil pengujian durbin watson tersaji pada lampiran 11.  

       Nilai dw untuk model regresi I sebesar 0,962943, model regresi II sebesar 

1,112414, model regresi III sebesar 0,436926, dan model regresi IV sebesar 

0,944034. Nilai dw untuk model regresi I s.d IV berada diantara -2 dan +2 

sehingga disimpulkan model regresi yang digunakan terbebas dari masalah 

autokorelasi. 

4.4. Uji Statistik 

       Hasil uji signifikansi mengacu pada lampiran 11. 

4.4.1. Uji F-Simultan 

Berdasarkan hasil uji eviews diketahui: 

1. Signifikansi F-statistik untuk model I sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 

sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berupa PAD, DAU, DAK, 

dan DBH (LNPAD, LNDAU, LNDAK, dan LNDBH) secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan 

ekonomi (LNPDRB). 

2. Signifikansi F-statistik untuk model II sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 

sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berupa PAD, DAU, DAK, 
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dan DBH (LNPAD, LNDAU, LNDAK, dan LNDBH) secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan 

ekonomi (LNBM). 

3. Regresi model III hanya terdiri dari 1 variabel independen sehingga tidak 

perlu dilakukan uji F-simultan. 

4. Signifikansi F-statistik untuk model IV sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 

sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berupa PAD, DAU, DAK, 

dan DBH (LNPAD, LNDAU, LNDAK, LNDBH, dan LNBM) secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan 

ekonomi (LNPDRB). 

4.4.2. Uji t-Parsial 

       Hasil uji t-parsial sebagaimana tersaji pada lampiran 11 menyajikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Model regresi I (pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi): 

a. Nilai signifikansi LNPAD  sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien bernilai 0,550041 sehingga hipotesis 1 (H1) diterima dalam 

artian secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Nilai signifikansi LNDAU sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien bernilai 1,096775 sehingga hipotesis 2 (H2) diterima dalam 

artian secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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c. Nilai signifikansi LNDAK sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien bernilai -0,369450 sehingga hipotesis 3 (H3) ditolak dalam artian 

secara parsial DAK berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

d. Nilai signifikansi LNDBH sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien bernilai 0,432149 sehingga hipotesis 4 (H4) diterima dalam 

artian secara parsial DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Model regresi II (pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap BM): 

a. Nilai signifikansi LNPAD  sebesar 0,0008 atau lebih kecil dari 0,05 

dengan koefisien bernilai 0,20186 sehingga hipotesis 5 (H5) diterima 

dalam artian secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap BM. 

b. Nilai signifikansi LNDAU sebesar 0,0034 atau lebih kecil dari 0,05 

dengan koefisien bernilai 0,442228 sehingga hipotesis 6 (H6) diterima 

dalam artian secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap BM. 

c. Nilai signifikansi LNDAK sebesar 0,7490 atau lebih besar dari 0,05 

dengan koefisien bernilai -0,017309 sehingga hipotesis 7 (H7) ditolak 

dalam artian secara parsial DAK berpengaruh tetapi tidak signifikan dan 

negatif terhadap BM. 

d. Nilai signifikansi LNDBH sebesar 0,0303 atau lebih kecil dari 0,05 

dengan koefisien bernilai 0,199759 sehingga hipotesis 8 (H8) diterima 
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dalam artian secara parsial DBH berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap BM. 

3. Model regresi III (pengaruh BM terhadap PDRB) menunjukkan nilai 

signifikansi LNBM sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien 

bernilai 1,146678 sehingga hipotesis 9 (H9) diterima dalam artian secara 

parsial BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

4.4.3. Uji Variabel Mediasi 

1. Pengaruh mediasi BM dalam hubungan antara PAD dengan Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Berdasarkan uji regresi model II dan III diketahui bahwa PAD berpengaruh 

signifikan terhadap BM sementara BM juga berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengacu pada model regresi dengan 

melibatkan variabel mediasi (model IV) dan tanpa melibatkan variabel 

mediasi (model I) diketahui bahwa koefisien LNPAD pada model IV 

(0,563092) hampir sama dengan nilai koefisien LNPAD pada model I 

(0,550041) sehingga hipotesis 10-1 (H10-1) ditolak dalam artian bahwa variabel 

BM tidak memediasi hubungan antara PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi. 

2. Pengaruh mediasi BM dalam hubungan antara DAU dengan Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Berdasarkan uji regresi model II dan III diketahui bahwa DAU berpengaruh 

signifikan terhadap BM sementara BM juga berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengacu pada model regresi dengan 
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melibatkan variabel mediasi (model IV) dan tanpa melibatkan variabel 

mediasi (model I) diketahui bahwa koefisien LNDAU pada model IV 

(1,121848) hampir sama dengan nilai koefisien LNDAU pada model I 

(1,096775) sehingga hipotesis 10-2 (H10-2) ditolak dalam artian bahwa variabel 

BM tidak memediasi hubungan antara DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Pengaruh mediasi BM dalam hubungan antara DAK dengan Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Berdasarkan uji regresi model II dan III diketahui bahwa DAK tidak 

berpengaruh signifikan terhadap BM sementara BM berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga hipotesis 10-3 (H10-3) ditolak dalam 

artian bahwa variabel BM tidak memediasi hubungan antara DAK dengan 

Pertumbuhan Ekonomi. 

4. Pengaruh mediasi BM dalam hubungan antara DBH dengan Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Berdasarkan uji regresi model II dan III diketahui bahwa DBH berpengaruh 

signifikan terhadap BM sementara BM juga berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengacu pada model regresi dengan 

melibatkan variabel mediasi (model IV) dan tanpa melibatkan variabel 

mediasi (model I) diketahui bahwa koefisien LNDBH pada model IV 

(0,443475) hampir sama dengan nilai koefisien LNDBH pada model I 

(0,432149) sehingga hipotesis 10-4 (H10-4) ditolak dalam artian bahwa variabel 

BM tidak memediasi hubungan antara DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi. 
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4.5. Pembahasan 

       Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat uji statistik berupa uji 

t-parsial diperoleh beberapa kesimpulan antara lain, 

       Pertama, PAD, DAU, dan/ atau DBH berperan dalam mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila 

terjadi kenaikan nilai ketiga jenis pendapatan daerah tersebut maka akan 

menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi. PAD, DAU, 

dan/ atau DBH yang sangat fleksibel dari segi pemanfaatannya menyebabkan 

daerah lebih leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan 

pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya yang antara lain berupa 

pembangunan sarana dan prasarana dasar yang berperan dalam menunjang 

pertumbuhan ekonomi yang optimal. 

       Kedua,  DAK berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan 

tetapi dengan arah yang berlawanan. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi 

kenaikan nilai DAK justru akan menyebabkan penurunan pada capaian 

pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Muis (2012) dan Santosa (2013). Adapun penelitian dengan 

kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Maryati dan 

Endrawati (2010), Rahmadi (2011) dan Afrisa et all.(2012). 

       Penggunaan DAK sebagai specific grants ditentukan sepenuhnya oleh 

pemerintah pusat melalui peraturan menteri keuangan. Alokasi DAK berdasarkan 

peraturan menteri keuangan tentang pedoman umum dan alokasi DAK pada tahun 

2010 s.d 2012 sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan 
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kesehatan seperti pembangunan sekolah, puskesmas, rumah bidan dan lain-lain 

sementara sisanya tersebar hampir merata untuk berbagai macam bidang. Alokasi 

DAK untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan 

tersebut bisa jadi bukanlah menjadi prioritas pemerintah daerah yang 

bersangkutan pada tahun berjalan. Negatifnya hubungan antara DAK dengan 

pertumbuhan ekonomi disebabkan peruntukan DAK yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan 

ekonomi seperti infrastruktur jalan dan jembatan. 

       Selain itu, daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping sebesar 

10% dari total alokasi DAK. Hal tersebut tentunya akan menggeser sejumlah 

anggaran belanja dari yang awalnya mungkin direncanakan untuk belanja tertentu 

khususnya yang diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi secara langsung 

menjadi dana pendamping bagi DAK yang diterima dari pemerintah pusat. 

       Ketiga, PAD, DAU, dan/ atau DBH berperan dalam mempengaruhi alokasi 

anggaran belanja modal dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa 

apabila terjadi kenaikan nilai ketiga jenis pendapatan daerah tersebut maka akan 

menyebabkan peningkatan pula pada alokasi anggaran belanja modalnya. 

Sebagaimana current spending dipengaruhi oleh current resources, meningkatnya 

pendapatan daerah dalam hal ini PAD, DAU, dan/ atau DBH akan meningkatkan 

pula semua jenis alokasi anggaran belanjanya termasuk salah satunya adalah 

belanja modal. 

       Keempat, DAK tidak berperan dalam mempengaruhi alokasi anggaran 

belanja modal. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Oktriniatmaja (2011) dan Wandira (2013). Adapun penelitian 

dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh 

Masdjojo dan Sukartono (2009) dan Darmayasa dan Suadi (2014). 

       Salah satu penyebab DAK tidak dapat mempengaruhi alokasi anggaran 

belanja modal yaitu karena besaran alokasi DAK relatif kecil dibandingkan 

dengan dana perimbangan lainnya, seperti DAU dan DBH. Proporsi alokasi DAK 

hanya sebesar 1% terhadap total APBD. Sementara itu, jumlah belanja modal 

yang bersumber dari DAK hanya sebesar 7% sehingga dapat disimpulkan 

walaupun DAK merupakan special grant untuk pembangunan infrastruktur 

namun karena persentasenya yang kecil sehingga tidak menjadi faktor penentu 

alokasi belanja modal (Darmayasa:2014). 

       Kelima, belanja modal berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai 

belanja modal maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaian 

pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi sebagai modal 

dasar berkembangnya aktivitas ekonomi serta yang menjadi daya tarik bagi 

investor merupakan hasil pengadaan aset yang direalisasikan melalui anggaran 

belanja modal. Oleh karena itu strategi alokasi anggaran belanja modal yang tepat 

sasaran untuk infrastruktur ekonomi akan mampu menjadi trigger/katalis bagi 

pertumbuhan ekonomi yang optimal. 

       Keenam, belanja modal tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan 

antara PAD, DAU, DAK, atau DBH terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan 

ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009), 
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Muis (2011), dan Afriani et all.(2012). Adapun penelitian dengan kesimpulan 

yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Uhise (2013) dan Amnah 

(2014). 

       Pertumbuhan ekonomi terwujud  dengan cara meningkatkan dan menciptakan 

aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat sehingga secara makro terjadi 

peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa pada daerah yang bersangkutan 

yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi 

pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut 

akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara 

sederhana semakin besar nilai uang yang dibelanjakan oleh suatu pemerintah 

daerah melalui pos belanjanya baik belanja modal ataupun jenis belanja lainnya 

secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan dan menciptakan 

aktivitas ekonomi baru dan memberikan efek multiplier yang mengarahkan pada 

meningkatnya PDRB dengan syarat pembelanjaan tersebut dilakukan pada 

wilayah daerahnya sendiri. 

       Pada kasus penelitian ini belanja modal tidak memediasi hubungan antara 

pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan rata-rata alokasi 

belanja modal pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur hanya sebatas 

kurang dari 15% dengan sisanya sebesar 85% lebih dialokasikan pada pos belanja 

selain belanja modal. Terlebih lagi berdasarkan analisa FITRA (Forum Indonesia 

untuk Tranparansi Anggaran) menyatakan bahwa perilaku boros pemda yang 

menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai 

mengantarkan mereka menuju jurang kebangkrutan. Bengkaknya belanja pegawai 
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ini disebabkan oleh: Pertama, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji 

pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen 

serta adanya gaji ke-13. Kedua, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus 

menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah 

organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban 

terhadap anggaran daerah (Birokrasi Tambun, 2012). 

       Selain itu, berdasarkan data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) dari Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, terlihat banyak daerah 

dengan porsi belanja pegawai di atas 50 persen. Beberapa kabupaten itu terdapat 

di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat (Daerah 

mana belanja pegawainya tertinggi, 2011). 

       Rendahnya porsi alokasi belanja modal disebabkan tingginya porsi belanja 

pegawai yang tidak terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi inilah yang 

mungkin menjadi salah satu penyebab variabel belanja modal tidak mampu 

menjadi mesin penggerak menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi yang 

optimal meskipun nilai pendapatan daerah cukup tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. 

Objek penelitian ini terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di wilayah Provinsi Jawa 

Timur. 

       Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh PAD, DAU, dan DBH dengan arah positif. Selain itu, 

pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh DAK tetapi dengan arah yang 

berlawanan atau negatif. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja 

modal tidak menjadi  mediasi/perantara hubungan antara pendapatan daerah 

dengan pertumbuhan ekonomi. 

       Pengaruh PAD, DAU, dan DBH pada penelitian ini terhadap pertumbuhan 

ekonomi lebih disebabkan oleh fleksibilitas variabel pendapatan daerah tersebut 

dalam pemanfaatannya yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. 

Dengan keleluasaan tersebut pemerintah daerah dapat menggunakan dana dari 

pendapatan daerah tersebut sesuai agenda ekonominya antara lain berupa 

pembangunan sarana dan prasarana dasar yang berperan dalam menunjang 

pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan PAD, DAU, dan DBH, pada penelitian 

ini DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi dengan arah negatif. 

DAK dalam pemanfaatannya bersifat restriktif berdasarkan peraturan menteri 
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keuangan sehingga tidak fleksibel untuk menyesuaikan dengan agenda pemerintah 

daerah. Alokasi DAK sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan 

dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang 

bersangkutan pada tahun berjalan. Alokasi DAK tidak secara langsung 

berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan 

ekonomi seperti jalan dan jembatan. Selain itu, adanya kewajiban penyediaan 

dana pendamping sebesar 10% dari total nilai alokasi DAK pada APBD tentunya 

akan menggeser sejumlah anggaran belanja tertentu yang kemungkinan 

sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana 

yang menunjang pertumbuhan ekonomi. 

       Hasil penelitian selanjutnya yaitu belanja modal diketahui tidak memediasi 

hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata 

alokasi belanja modal pada APBD di 29 kabupaten dan 9 kota di wilayah Provinsi 

Jawa Timur sebatas kurang dari 15% dengan sisanya sebesar 85% lebih tersebar 

untuk pos belanja lainnya termasuk didalamnya belanja pegawai yang 

berdasarkan analisa FITRA memiliki porsi di atas 50%. Rendahnya porsi alokasi 

belanja modal yang disebabkan tingginya porsi belanja pegawai inilah yang 

menjadi salah satu penyebab variabel belanja modal tidak mampu menjadi katalis 

optimalnya pertumbuhan ekonomi meskipun nilai pendapatan daerah cukup 

tinggi. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

       Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari 29 

kabupaten dan 9 kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga hasil penelitian ini 

hanya bisa diterapkan pada provinsi yang memiliki karakteristik sama tetapi untuk 

provinsi lainnya dengan karakteristik yang berbeda tidak dapat diterapkan. Salah 

satu karakteristik Provinsi Jawa Timur selain sebagai provinsi dengan capaian 

PDRB tertinggi setelah DKI Jakarta, juga merupakan provinsi yang menjadi pusat 

ekonomi khususnya di Pulau Jawa. 

       Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data 

penelitian pada provinsi lain yang memiliki karakteristik berbeda dengan Provinsi 

Jawa Timur sebagai objek penelitiannya seperti provinsi-provinsi yang berada 

selain di Pulau Jawa. Selain itu, mencoba alternatif variabel mediasi selain belanja 

modal seperti belanja pegawai dan/ atau penyertaan modal (investasi pemerintah 

daerah) serta penggunaan data sekunder yang lebih besar dan perpanjangan 

rentang tahun pengamatan diharapkan dapat lebih menggeneralisasi hasil 

penelitian serta memberikan kesimpulan dan hasil yang lebih komprehensif. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (miliar) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012 

No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

1 Kabupaten Bangkalan       3.448        3.663        3.894  

2 Kabupaten Banyuwangi     11.015      11.789      12.639  

3 Kabupaten Blitar       5.720        6.082        6.468  

4 Kabupaten Bojonegoro       8.128        8.875        9.380  

5 Kabupaten Bondowoso       3.147        3.342        3.558  

6 Kabupaten Gresik     16.837      18.081      19.424  

7 Kabupaten Jember     11.551      12.360      13.251  

8 Kabupaten Jombang       6.327        6.759        7.230  

9 Kabupaten Kediri       7.635        8.108        8.674  

10 Kabupaten Lamongan       6.191        6.626        7.098  

11 Kabupaten Lumajang       6.370        6.769        7.204  

12 Kabupaten Madiun       3.072        3.269        3.479  

13 Kabupaten Magetan       3.271        3.473        3.695  

14 Kabupaten Malang     14.579      15.624      16.786  

15 Kabupaten Mojokerto       7.902        8.458        9.068  

16 Kabupaten Nganjuk       5.292        5.632        6.008  

17 Kabupaten Ngawi       3.122        3.313        3.531  

18 Kabupaten Pacitan       1.548        1.651        1.763  

19 Kabupaten Pamekasan       2.172        2.307        2.453  

20 Kabupaten Pasuruan       6.791        7.268        7.793  

21 Kabupaten Ponorogo       3.331        3.538        3.768  

22 Kabupaten Probolinggo       6.752        7.172        7.642  

23 Kabupaten Sampang       2.907        3.083        3.271  
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No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

24 Kabupaten Sidoarjo     26.162      27.966      29.959  

25 Kabupaten Situbondo       3.522        3.744        3.989  

26 Kabupaten Sumenep       5.256        5.584        5.938  

27 Kabupaten Trenggalek       3.066        3.264        3.481  

28 Kabupaten Tuban       8.469        9.072        9.637  

29 Kabupaten Tulungagung       7.830        8.357        8.941  

30 Kota Batu       1.432        1.547        1.675  

31 Kota Blitar         986        1.051        1.122  

32 Kota Kediri     21.967      23.710      25.490  

33 Kota Madiun       2.115        2.267        2.443  

34 Kota Malang     14.045      15.038      16.177  

35 Kota Mojokerto       1.228        1.310        1.404  

36 Kota Pasuruan       1.117        1.188        1.264  

37 Kota Probolinggo       2.022        2.155        2.303  

38 Kota Surabaya     87.829      94.471    101.672  

     Sumber : BPS (data diolah) 
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Lampiran 2 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012 

No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

1 Kabupaten Bangkalan 
       

40.975.170.911,35  
        

65.039.401.772,82  
        

80.268.572.727,00  

2 Kabupaten Banyuwangi 
        

90.656.905.526,30  
       

113.364.553.469,87  
       

139.514.584.000,37  

3 Kabupaten Blitar 
        

63.888.553.129,00  
        

76.190.965.173,02  
   

95.782.155.449,00  

4 Kabupaten Bojonegoro 
        

79.891.483.832,32  
       

164.585.991.460,32  
       

159.247.616.976,74  

5 Kabupaten Bondowoso 
        

49.663.941.019,39  
        

66.816.392.275,09  
        

77.846.177.657,00  

6 Kabupaten Gresik 
   

167.771.869.035,97  
       

273.975.992.140,13  
       

427.580.866.657,55  

7 Kabupaten Jember 
       

150.935.737.792,43  
       

182.494.390.158,79  
       

255.804.775.083,72  

8 Kabupaten Jombang 
       

109.154.035.427,86  
       

124.799.217.856,05  
       

164.389.353.734,76  

9 Kabupaten Kediri 
        

72.006.347.302,91  
        

96.820.637.689,38  
       

129.298.996.769,19  

10 Kabupaten Lamongan 
        

95.244.807.228,09  
        

99.545.629.500,31  
       

129.284.733.136,02  

11 Kabupaten Lumajang 
   

77.540.295.110,76  
        

84.336.944.496,24  
       

101.173.801.934,62  

12 Kabupaten Madiun 
        

45.034.305.944,66  
        

57.998.223.512,34  
        

68.545.790.750,80  

13 Kabupaten Magetan 
        

51.964.929.106,62  
        

61.760.661.908,04  
        

78.423.247.876,50  

14 Kabupaten Malang 
       

130.465.915.607,92  
       

172.333.275.999,86  
       

197.253.958.804,55  

15 Kabupaten Mojokerto 
        

69.719.357.059,17  
       

108.709.405.732,32  
       

164.773.746.878,98  

16 Kabupaten Nganjuk 
        

79.507.391.611,49  
        

94.553.242.448,99  
       

125.173.397.246,54  

17 Kabupaten Ngawi 
        

27.489.942.064,49  
        

61.539.122.182,19  
        

63.287.007.576,01  

18 Kabupaten Pacitan 
        

29.488.179.487,72  
        

48.359.915.660,96  
        

57.298.239.682,56  

19 Kabupaten Pamekasan 
        

49.313.077.417,73  
        

70.704.959.013,38  
        

84.377.021.981,00  

20 Kabupaten Pasuruan 
       

100.309.476.757,47  
       

155.276.540.400,47  
       

194.858.675.370,94  

21 Kabupaten Ponorogo 
        

48.664.624.186,31  
        

65.936.673.551,92  
       

108.766.406.815,21  
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No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

22 Kabupaten Probolinggo 
        

46.024.665.848,59  
        

75.654.859.911,61  
        

90.009.457.309,00  

23 Kabupaten Sampang 
        

36.396.342.480,50  
        

46.973.974.632,16  
        

61.065.357.245,07  

24 Kabupaten Sidoarjo 
       

356.161.848.548,24  
       

484.313.737.307,27  
       

669.617.556.904,41  

25 Kabupaten Situbondo 
        

46.579.946.273,78  
        

61.761.290.501,85  
        

67.050.480.515,00  

26 Kabupaten Sumenep 
        

46.702.756.751,92  
        

57.940.353.705,10  
        

85.886.851.769,00  

27 Kabupaten Trenggalek 
        

53.553.783.139,97  
        

63.084.029.481,88  
        

70.197.613.639,00  

28 Kabupaten Tuban 
       

106.369.268.224,67  
       

137.296.864.044,53  
       

192.499.442.880,46  

29 Kabupaten Tulungagung 
        

94.380.356.787,90  
       

124.517.804.186,07  
       

162.161.670.210,36  

30 Kota Batu 
        

17.735.602.953,95  
        

30.241.864.301,14  
        

38.794.059.670,00  

31 Kota Blitar 
        

47.690.974.774,42  
        

52.564.078.517,39  
        

63.640.945.339,00  

32 Kota Kediri 
        

92.787.297.150,64  
       

119.467.321.122,09  
       

122.522.872.953,27  

33 Kota Madiun 
        

41.757.000.273,53  
        

61.305.077.273,73  
        

72.030.950.610,00  

34 Kota Malang 
       

113.490.265.808,78  
       

185.818.563.982,76  
        

22.981.290.196,63  

35 Kota Mojokerto 
        

31.596.313.387,11  
        

42.165.056.510,12  
        

53.439.861.756,00  

36 Kota Pasuruan 
        

34.101.032.333,50  
        

45.213.899.175,76  
        

42.366.216.434,00  

37 Kota Probolinggo 
        

45.715.475.874,03  
        

57.455.035.686,11  
        

69.261.488.710,76  

38 Kota Surabaya 
       

908.647.775.730,11  
    

1.886.514.301.580,72  
    

2.279.613.848.832,61  
Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 
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Lampiran 3 

 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012 

No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

1 Kabupaten Bangkalan 
       

497.593.900.000,00  
     

565.621.082.000,00  
       

700.513.200.000,00  

2 Kabupaten Banyuwangi 
       

761.897.082.000,00  
       

815.156.279.000,00  
    

1.030.217.037.000,00  

3 Kabupaten Blitar 
       

639.739.427.000,00  
       

697.649.769.000,00  
       

845.117.933.000,00  

4 Kabupaten Bojonegoro 
       

583.763.532.000,00  
       

665.218.290.000,00  
       

785.584.826.000,00  

5 Kabupaten Bondowoso 
       

479.819.794.000,00  
       

539.918.142.000,00  
       

666.857.212.000,00  

6 Kabupaten Gresik 
       

513.481.870.000,00  
  

561.081.899.000,00  
       

711.868.321.000,00  

7 Kabupaten Jember 
       

955.007.373.000,00  
    

1.058.648.472.000,00  
    

1.279.295.764.000,00  

8 Kabupaten Jombang 
       

606.942.500.000,00  
       

664.465.787.000,00  
       

809.295.635.000,00  

9 Kabupaten Kediri 
       

693.062.072.000,00  
       

750.225.450.000,00  
       

925.532.895.000,00  

10 Kabupaten Lamongan 
       

606.700.000.000,00  
       

679.813.150.000,00  
       

832.015.926.000,00  

11 Kabupaten Lumajang 
       

557.172.733.000,00  
    

605.781.974.000,00  
       

736.273.179.000,00  

12 Kabupaten Madiun 
       

476.031.395.000,00  
       

523.027.021.000,00  
       

645.865.489.000,00  

13 Kabupaten Magetan 
       

503.707.903.000,00  
       

546.307.211.000,00  
       

677.454.353.000,00  

14 Kabupaten Malang 
       

967.107.349.000,00  
    

1.048.943.562.000,00  
    

1.281.612.867.000,00  

15 Kabupaten Mojokerto 
       

529.761.802.000,00  
       

598.664.725.000,00  
       

733.782.205.000,00  

16 Kabupaten Nganjuk 
       

598.046.354.000,00  
   

669.591.985.000,00  
       

827.298.802.000,00  

17 Kabupaten Ngawi 
       

572.965.157.000,00  
       

654.412.778.000,00  
       

796.833.553.000,00  

18 Kabupaten Pacitan 
       

435.690.795.000,00  
       

480.580.537.000,00  
       

589.829.914.000,00  

19 Kabupaten Pamekasan 
       

475.711.035.000,00  
       

513.246.316.000,00  
       

625.872.640.000,00  

20 Kabupaten Pasuruan 
       

636.119.395.000,00  
       

714.197.150.000,00  
       

876.731.942.000,00  

21 Kabupaten Ponorogo 
       

563.867.637.000,00  
       

634.409.502.000,00  
       

779.077.679.000,00  

22 Kabupaten Probolinggo 
       

568.850.488.000,00  
       

638.828.595.000,00  
       

761.569.639.000,00  
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No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

23 Kabupaten Sampang 
       

454.853.945.000,00  
       

499.433.081.000,00  
       

603.996.470.000,00  

24 Kabupaten Sidoarjo 
       

666.336.274.000,00  
       

758.701.153.000,00  
       

974.570.533.000,00  

25 Kabupaten Situbondo 
       

447.609.618.000,00  
       

515.752.127.000,00  
       

616.093.730.000,00  

26 Kabupaten Sumenep 
       

580.851.656.000,00  
       

664.406.763.000,00  
       

807.976.168.000,00  

27 Kabupaten Trenggalek 
       

472.359.819.000,00  
       

535.245.063.000,00  
       

654.342.618.000,00  

28 Kabupaten Tuban 
       

541.454.144.000,00  
       

605.942.744.000,00  
       

757.906.831.000,00  

29 Kabupaten Tulungagung 
       

648.991.116.000,00  
       

723.703.537.000,00  
       

878.221.208.000,00  

30 Kota Batu 
       

247.723.360.200,00  
       

273.492.290.000,00  
       

324.768.945.000,00  

31 Kota Blitar 
       

223.964.245.000,00  
       

250.086.735.000,00  
       

315.773.358.000,00  

32 Kota Kediri 
       

421.789.650.000,00  
       

399.061.891.000,00  
       

490.371.763.000,00  

33 Kota Madiun 
       

271.396.486.000,00  
       

297.695.488.000,00  
       

413.003.782.000,00  

34 Kota Malang 
       

494.910.987.000,00  
       

533.491.887.000,00  
       

665.927.808.000,00  

35 Kota Mojokerto 
       

244.969.563.000,00  
       

265.452.147.000,00  
       

309.102.871.000,00  

36 Kota Pasuruan 
       

231.964.161.000,00  
       

263.950.449.000,00  
       

319.424.821.000,00  

37 Kota Probolinggo 
       

268.392.765.000,00  
       

311.327.135.000,00  
       

367.601.263.000,00  

38 Kota Surabaya 
       

652.532.472.000,00  
       

679.262.759.000,00  
    

1.061.625.528.000,00  
Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 
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Lampiran 4 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012 

No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

1 Kabupaten Bangkalan 
           

70.109.300.000,00  
           

88.386.100.000,00  
           

71.355.490.000,00  

2 Kabupaten Banyuwangi 
           

81.595.300.000,00  
           

81.911.900.000,00  
           

67.656.190.000,00  

3 Kabupaten Blitar 
           

63.901.500.000,00  
           

89.971.900.000,00  
           

51.064.455.000,00  

4 Kabupaten Bojonegoro 
           

57.373.200.000,00  
           

67.916.900.000,00  
           

68.347.170.000,00  

5 Kabupaten Bondowoso 
           

58.151.300.000,00  
           

66.936.000.000,00  
           

65.417.780.000,00  

6 Kabupaten Gresik 
          

27.171.200.000,00  
           

46.338.700.000,00  
           

82.505.060.000,00  

7 Kabupaten Jember 
           

87.752.900.000,00  
           

99.597.200.000,00  
           

95.364.740.000,00  

8 Kabupaten Jombang 
           

50.279.900.000,00  
           

43.069.400.000,00  
           

94.467.880.000,00  

9 Kabupaten Kediri 
           

61.016.200.000,00  
           

47.492.900.000,00  
         

102.056.870.000,00  

10 Kabupaten Lamongan 
           

59.965.300.000,00  
           

88.252.200.000,00  
           

70.832.240.000,00  

11 Kabupaten Lumajang 
           

61.751.200.000,00  
           

48.912.900.000,00  
           

48.874.360.000,00  

12 Kabupaten Madiun 
           

44.983.000.000,00  
           

53.121.900.000,00  
           

49.168.360.000,00  

13 Kabupaten Magetan 
           

46.131.400.000,00  
           

56.660.800.000,00  
           

54.252.590.000,00  

14 Kabupaten Malang 
           

88.658.700.000,00  
         

108.468.200.000,00  
         

118.237.360.000,00  

15 Kabupaten Mojokerto 
           

38.706.000.000,00  
  

57.903.900.000,00  
           

50.645.610.000,00  

16 Kabupaten Nganjuk 
           

58.462.400.000,00  
           

46.303.650.000,00  
           

58.366.860.000,00  

17 Kabupaten Ngawi 
           

57.853.200.000,00  
           

69.759.800.000,00  
      

63.804.470.000,00  

18 Kabupaten Pacitan 
           

57.983.600.000,00  
           

54.055.900.000,00  
           

51.724.730.000,00  

19 Kabupaten Pamekasan 
           

53.507.900.000,00  
           

63.850.100.000,00  
           

61.093.880.000,00  

20 Kabupaten Pasuruan 
           

61.458.700.000,00  
           

75.424.200.000,00  
           

66.236.310.000,00  

21 Kabupaten Ponorogo 
           

59.699.600.000,00  
           

74.774.900.000,00  
           

62.386.740.000,00  
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No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

22 Kabupaten Probolinggo 
          

48.620.800.000,00  
           

75.520.400.000,00  
           

76.672.760.000,00  

23 Kabupaten Sampang 
           

62.379.400.000,00  
           

68.533.700.000,00  
           

72.170.450.000,00  

24 Kabupaten Sidoarjo 
           

56.341.900.000,00  
           

59.774.500.000,00  
           

63.877.470.000,00  

25 Kabupaten Situbondo 
           

39.967.200.000,00  
           

60.942.300.000,00  
           

66.718.400.000,00  

26 Kabupaten Sumenep 
           

47.900.500.000,00  
           

67.746.000.000,00  
           

67.924.850.000,00  

27 Kabupaten Trenggalek 
           

60.708.000.000,00  
           

61.768.100.000,00  
           

53.829.880.000,00  

28 Kabupaten Tuban 
           

37.105.600.000,00  
           

66.425.800.000,00  
           

49.806.830.000,00  

29 Kabupaten Tulungagung 
           

52.432.900.000,00  
           

80.751.100.000,00  
           

68.674.420.000,00  

30 Kota Batu 
           

18.275.000.000,00  
           

17.583.600.000,00  
           

16.585.720.000,00  

31 Kota Blitar 
           

14.303.500.000,00  
  

23.441.800.000,00  
           

17.527.970.000,00  

32 Kota Kediri 
               

903.700.000,00  
            

4.525.800.000,00  
               

424.100.000,00  

33 Kota Madiun 
           

17.502.800.000,00  
           

24.070.500.000,00  
           

20.273.450.000,00  

34 Kota Malang 
            

7.476.800.000,00  
           

15.578.900.000,00  
           

21.897.310.000,00  

35 Kota Mojokerto 
           

15.042.400.000,00  
           

20.391.200.000,00  
           

15.463.900.000,00  

36 Kota Pasuruan 
       

15.799.500.000,00  
           

15.244.300.000,00  
           

19.058.200.000,00  

37 Kota Probolinggo 
           

21.104.800.000,00  
           

22.574.500.000,00  
           

32.816.170.000,00  

38 Kota Surabaya 
           

59.885.800.000,00  
           

49.874.625.000,00  
           

53.227.560.000,00  
Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 
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Lampiran 5 

 

Dana Bagi Hasil (DBH) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012 

No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

1 Kabupaten Bangkalan 
         

106.678.134.704,00  
         

103.697.447.872,00  
         

119.959.498.534,00  

2 Kabupaten Banyuwangi 
           

83.805.170.851,00  
           

84.955.081.117,00  
         

101.183.454.103,00  

3 Kabupaten Blitar 
           

64.177.023.485,00  
     

63.571.430.760,00  
           

76.052.932.718,00  

4 Kabupaten Bojonegoro 
         

297.131.042.726,00  
         

351.733.793.770,00  
         

584.651.305.357,00  

5 Kabupaten Bondowoso 
           

48.826.160.286,00  
           

53.765.668.828,00  
       

64.341.603.915,00  

6 Kabupaten Gresik 
         

165.402.487.792,00  
         

165.066.565.476,00  
         

153.246.269.810,00  

7 Kabupaten Jember 
           

87.762.601.074,00  
           

92.589.279.524,00  
         

109.449.896.708,00  

8 Kabupaten Jombang 
           

72.499.335.088,00  
           

76.207.639.668,00  
           

93.684.408.900,00  

9 Kabupaten Kediri 
         

125.739.828.293,00  
         

104.318.283.519,00  
         

123.728.046.063,00  

10 Kabupaten Lamongan 
           

76.287.161.022,00  
  

91.074.742.542,00  
         

103.838.553.310,00  

11 Kabupaten Lumajang 
           

52.465.258.303,00  
           

55.535.800.177,00  
           

66.464.357.796,00  

12 Kabupaten Madiun 
           

54.405.026.647,00  
           

54.982.751.108,00  
     

66.621.669.930,00  

13 Kabupaten Magetan 
           

42.285.370.939,00  
           

50.427.759.340,00  
           

59.663.383.953,00  

14 Kabupaten Malang 
         

148.456.035.704,00  
         

127.898.523.256,00  
         

147.598.457.110,00  

15 Kabupaten Mojokerto 
           

89.025.568.183,00  
           

87.740.466.165,00  
         

104.814.609.731,00  

16 Kabupaten Nganjuk 
           

67.498.083.214,00  
           

69.695.021.809,00  
           

85.905.532.376,00  

17 Kabupaten Ngawi 
           

58.604.907.536,00  
           

64.324.383.639,00  
           

76.981.860.056,00  

18 Kabupaten Pacitan 
           

40.760.726.450,00  
           

48.580.538.459,00  
           

61.926.220.661,00  

19 Kabupaten Pamekasan 
           

78.673.361.714,00  
           

88.791.188.738,29  
         

105.738.199.617,00  

20 Kabupaten Pasuruan 
         

127.648.570.905,00  
         

106.523.830.719,00  
         

145.203.602.805,00  

21 Kabupaten Ponorogo 
           

65.297.561.003,00  
           

64.613.047.075,00  
           

77.026.589.709,00  
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No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

22 Kabupaten Probolinggo 
           

57.775.366.404,00  
           

76.396.080.499,00  
           

99.188.310.307,00  

23 Kabupaten Sampang 
           

74.790.552.869,00  
           

78.280.412.920,00  
           

91.484.925.430,00  

24 Kabupaten Sidoarjo 
         

246.620.668.540,00  
         

210.606.676.425,00  
         

163.492.548.385,00  

25 Kabupaten Situbondo 
           

48.355.096.989,00  
           

51.861.797.835,00  
           

64.846.429.314,00  

26 Kabupaten Sumenep 
         

158.802.374.823,00  
     

163.709.398.748,00  
         

181.162.631.154,00  

27 Kabupaten Trenggalek 
           

52.960.046.255,00  
           

53.471.436.699,00  
           

65.591.203.942,00  

28 Kabupaten Tuban 
         

124.877.984.362,00  
         

131.244.896.935,00  
         

138.930.824.204,00  

29 Kabupaten Tulungagung 
           

73.796.664.096,00  
           

73.768.856.674,00  
           

87.290.311.195,00  

30 Kota Batu 
           

42.786.105.286,00  
           

41.365.431.487,00  
           

50.113.541.744,00  

31 Kota Blitar 
           

38.831.123.349,00  
           

39.429.123.216,00  
           

52.898.747.755,00  

32 Kota Kediri 
           

93.748.860.171,00  
           

99.195.532.096,00  
         

119.023.129.587,00  

33 Kota Madiun 
           

38.919.454.630,00  
           

41.420.952.641,00  
           

60.299.813.832,00  

34 Kota Malang 
         

123.635.357.999,00  
           

97.800.736.364,00  
         

130.330.583.810,00  

35 Kota Mojokerto 
           

40.114.087.134,00  
           

40.689.275.484,00  
           

54.904.848.712,00  

36 Kota Pasuruan 
           

36.803.734.854,00  
           

36.907.727.065,00  
           

51.554.911.894,00  

37 Kota Probolinggo 
           

43.675.434.624,00  
           

43.798.798.608,00  
           

57.969.915.223,00  

38 Kota Surabaya 
         

733.096.042.692,00  
         

234.282.563.354,00  
         

318.214.603.897,00  
Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 
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Lampiran 6 

 

Belanja Modal (BM) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012 

No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

1 Kabupaten Bangkalan 
         

131.910.935.772,00  
         

289.713.354.612,00  
         

276.400.497.380,00  

2 Kabupaten Banyuwangi 
         

137.257.934.500,96  
         

250.847.215.238,00  
         

355.481.803.517,18  

3 Kabupaten Blitar 
         

174.225.246.096,50  
         

160.389.019.278,64  
         

224.420.815.644,00  

4 Kabupaten Bojonegoro 
         

116.052.979.224,00  
         

118.561.540.199,00  
         

247.572.735.803,00  

5 Kabupaten Bondowoso 
         

113.213.796.549,81  
         

169.878.279.817,00  
         

210.599.590.951,00  

6 Kabupaten Gresik 
           

84.846.022.597,50  
         

127.092.938.727,00  
         

159.428.666.382,00  

7 Kabupaten Jember 
         

149.822.296.804,15  
         

210.061.688.084,75  
         

372.743.795.951,08  

8 Kabupaten Jombang 
           

78.758.201.150,70  
           

68.703.991.010,68  
         

194.719.288.693,52  

9 Kabupaten Kediri 
         

147.903.177.747,86  
         

226.071.951.149,00  
         

301.492.494.699,31  

10 Kabupaten Lamongan 
         

106.435.063.468,00  
         

190.276.002.925,00  
         

271.048.641.335,00  

11 Kabupaten Lumajang 
           

75.963.695.789,00  
         

112.577.575.574,00  
         

136.316.167.523,47  

12 Kabupaten Madiun 
           

98.512.664.074,00  
         

120.721.114.847,01  
         

188.551.509.844,00  

13 Kabupaten Magetan 
           

64.212.256.464,00  
         

147.506.172.726,00  
         

131.917.408.639,00  

14 Kabupaten Malang 
         

270.603.895.728,60  
         

291.757.474.147,00  
         

464.305.242.451,57  

15 Kabupaten Mojokerto 
           

73.324.164.713,00  
         

157.374.186.370,00  
         

238.323.074.475,00  

16 Kabupaten Nganjuk 
           

75.499.653.605,80  
         

113.963.922.938,00  
         

184.103.875.656,00  

17 Kabupaten Ngawi 
           

51.403.919.651,00  
         

155.727.904.782,00  
         

122.174.469.760,00  

18 Kabupaten Pacitan 
           

72.094.433.778,27  
         

144.255.052.183,02  
         

153.539.156.459,35  

19 Kabupaten Pamekasan 
         

101.443.788.544,00  
         

161.158.657.395,69  
         

199.460.590.324,78  

20 Kabupaten Pasuruan 
         

128.619.417.002,00  
         

146.451.940.246,53  
         

234.130.841.552,00  

21 Kabupaten Ponorogo 
           

98.140.663.137,00  
         

127.715.395.078,00  
         

193.382.065.496,00  

22 Kabupaten Probolinggo 
         

100.021.193.246,95  
         

225.588.664.789,00  
         

260.067.973.454,91  
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No. Pemerintah Daerah 
Tahun 

2010 2011 2012 

23 Kabupaten Sampang 
         

211.812.573.330,15  
         

184.835.086.870,00  
         

225.077.819.110,00  

24 Kabupaten Sidoarjo 
         

174.710.771.486,00  
         

209.377.144.698,00  
         

415.278.389.393,76  

25 Kabupaten Situbondo 
           

85.925.600.152,87  
         

120.719.312.264,00  
         

155.800.530.132,00  

26 Kabupaten Sumenep 
           

93.227.959.695,00  
         

132.179.249.804,47  
         

194.361.188.002,77  

27 Kabupaten Trenggalek 
           

89.494.803.780,00  
         

126.243.346.382,00  
         

134.758.381.066,00  

28 Kabupaten Tuban 
         

245.237.183.183,00  
         

210.334.179.653,30  
         

245.496.485.136,67  

29 Kabupaten Tulungagung 
         

126.601.969.163,00  
         

137.953.157.645,33  
         

219.555.734.450,42  

30 Kota Batu 
           

97.543.062.910,03  
         

106.341.048.268,00  
           

65.462.125.992,00  

31 Kota Blitar 
           

91.736.072.130,74  
         

164.987.191.353,36  
           

90.963.622.933,00  

32 Kota Kediri 
         

158.431.307.643,00  
         

105.611.921.273,70  
         

189.845.554.528,00  

33 Kota Madiun 
         

123.209.747.855,00  
           

95.674.953.766,00  
         

137.365.906.047,00  

34 Kota Malang 
         

195.134.340.828,96  
         

160.159.269.793,00  
         

268.292.426.483,00  

35 Kota Mojokerto 
           

88.017.059.240,00  
           

50.302.095.109,00  
         

106.798.377.961,05  

36 Kota Pasuruan 
       

72.568.325.887,00  
           

79.827.843.341,00  
           

69.831.654.953,00  

37 Kota Probolinggo 
         

105.488.555.563,27  
         

107.039.867.358,90  
           

84.706.525.879,48  

38 Kota Surabaya 
      

1.034.993.417.352,81  
         

543.111.645.989,00  
         

912.716.142.120,00  
Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 
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Lampiran 7 

 

Uji Normalitas Data Sebelum Transformasi Logaritma Natural 

Hasil uji normalitas data model regresi I: 

 

Hasil uji normalitas data model regresi II: 
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Hasil uji normalitas data model regresi III: 

 

Hasil uji normalitas data model regresi IV: 
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Lampiran 8 

 

Uji Normalitas Data Setelah Transformasi Logaritma Natural 

Hasil uji normalitas data model regresi I setelah transformasi logaritma natural: 

 

Hasil uji normalitas data model regresi II setelah transformasi logaritma natural: 
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Hasil uji normalitas data model regresi III setelah transformasi logaritma natural: 

 

Hasil uji normalitas data model regresi IV setelah transformasi logaritma natural: 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2012
Observations 114

Mean      -3.29e-15
Median  -0.126232
Maximum  1.869487
Minimum -1.758197
Std. Dev.   0.721750
Skewness   0.301626
Kurtosis   2.694879

Jarque-Bera  2.170804
Probability  0.337766

0

4

8

12

16

20

-0.5 -0.0 0.5 1.0

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2012
Observations 114

Mean      -3.35e-15
Median   0.039061
Maximum  1.250516
Minimum -0.898331
Std. Dev.   0.362081
Skewness   0.040267
Kurtosis   3.607991

Jarque-Bera  1.786657
Probability  0.409291



94 

 

 

 

Lampiran 9 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas model regresi I: 

 

Hasil uji heteroskedastisitas model regresi II: 

 

Hasil uji heteroskedastisitas model regresi III: 

 

Hasil uji heteroskedastisitas model regresi IV: 
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Lampiran 10 

 

Hasil uji multikolinearitas 
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Lampiran 11 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi model regresi I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hasil uji autokorelasi model regresi II: 
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Hasil uji autokorelasi model regresi III:  

 

Hasil uji autokorelasi model regresi IV: 
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