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1. PENDAHULUAN
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), pengalokasian sumberdaya
merupakan permasalahan yang mendasar dalam
penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber-
daya sebagai akar masalah utama dalam peng-
alokasian anggaran sektor publik dapat diatasi
dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai

teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja
menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-
daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah
(Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya
logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat
dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan
publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan
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investasi modal dalam bentuk aset tetap, semakin
tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu
meningkatkan kualitas layanan publik,  karena itu
anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama
dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah
daerah.

Selama ini belanja daerah lebih banyak
digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang
produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa
pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk
hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas
pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendele-
gasian kewenangan yang disertai dengan penye-
rahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan
prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam
kerangka desentralisasi fiskal. Menurut Mardiasmo
(2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi
pemerintah daerah terkait dengan upaya mening-
katkan penerimaan daerah. Keterbatasan infra
struktur seperti sarana dan prasarana yang tidak
mendukung untuk investasi menimbulkan perta-
nyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap
Anggaran belanja modal, Apakah karena PAD yang
rendah atau alokasi yang kurang tepat?. Studi
Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan
preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam
pengalokasian spread PAD ke dalam belanja
sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD
mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja
modal justru mengalami penurunan. Abdullah (2004)
menduga power legislatif yang sangat besar
menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD
tidak sesuai dengan preferensi publik.

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa
sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana
perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah
secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD
maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan
daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian
anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan
dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal
dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelak-
sanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian
empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al.

(1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007)
menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat
antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja
pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang
berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah
kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu
yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana
dalam APBN (Suparmoko;2002). DAK juga memiliki
pengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena
DAK ini juga cenderung akan menambah aset tetap
yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan
pelayanan publik.

Menurut Darwanto dan Yustikasari  (2007) bahwa
Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh
positif terhadap pengalokasian belanja modal dalam
ABPD dan secara parsial DAU dan PAD berpengaruh
secara signifikan terhadap anggaran belanja modal,
sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh
secara signifikan. Penelitian ini menguji kembali
penelitian-penelitian sebelumnya dengan menam-
bahkan variabel Dana Alokasi Khusus dengan objek
serta periode waktu penelitian yang berbeda dan
menghilangkan variabel pertumbuhan ekonomi
karena tidak berpengaruh signifikan.

Originalitas Penelitian. Penelitian ini meru-
pakan penelitian relasional yang akan menguji
pengaruh, DAU, DAK dan PAD terhadap Anggaran
Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara
dan merupakan replikasi dari penelitian yang
dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007).
Perbedaan  penelitian ini dengan yang dilakukan
oleh Darwanto terletak pada variabel yang diteliti
dengan menghilangkan variabel pertumbuhan
ekonomi dan menambah variabel Dana Alokasi
Khusus serta objek dan periode waktu penelitian
yang berbeda.

Penyusunan Anggaran Sektor Publik di
Indonesia. Anggaran merupakan pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai
selama periode waktu tertentu yang dinyatakan
dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran
adalah proses atau metode untuk mempersiapkan
suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Proses pembuatan keputusan pengalokasian
belanja modal menjadi sangat dinamis karena
keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta
terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan
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preferensi yang berbeda (Rubin, 1993).  Pengang-
garan setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni
(1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan
proposal anggaran, (3) pengimplementasian
anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk
hukum (Samuel, 2000). Sedangkan menurut Von
Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat
tahapan, yakni excecutive planning, legislative
approval, excecutive implementation, dan ex post
accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi
interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik
anggaran paling mendominasi, sementara pada dua
tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai
agent.

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu
dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif
tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas &
Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk
penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD dan
diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan
dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai
Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif
keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak
(incomplete contract), yang menjadi alat bagi
legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran
oleh eksekutif.

Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja
modal (capital expenditure) merupakan sebuah
proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan
politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan
prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma
oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepen-
tingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat
dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan
alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak
efektif dalam memecahkan permasalahan di
masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003). Dalam
konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran
belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan
keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan
untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari
belanja modal tersebut. Konsep Multi-Term
Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa
kebijakan belanja modal harus memperhatikan
kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan
keuangan pemerintah daerah (budget capability)

dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka
panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Sesuai aturan
APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakekat
Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk
meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat, maka APBD harus benar-benar
menggambarkan perangkaan ekonomis yang
mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk
memecahkan masalahnya dan meningkatkan
kesejahteraannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu
sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus
di pacu pertumbuhannya disebut Pendapatan Asli
Daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal
6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber
Pendapatan Asli Daerah terdiri: Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004
pasal 1, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli
Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang
asli digali di daerah yang digunakan untuk modal
dasar pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah
pusat.

Dana Alokasi Umum. Dalam pengaturan
keuangan menurut UU Nomor 25 tahun 1999 adalah
provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat
ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana
alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana
Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang
bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada
semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi
kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan
fiskalnya dan didistribusikan dengan formula
berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara
umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan
terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada
daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU
adalah dalam rangka pemerataan kemampuan
penyediaan pelayanan publik antar pemda di
Indonesia (Kuncoro 2004)
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Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan
oleh Holtz-Eakin et al. (1985) dalam Darwanto dan
Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat
keterkaitan sangat erat antara transfer dari
pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus
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. Diprioritaskan untuk membantu
daerah-daerah dengan kemampuan keuangan
dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai
kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik
pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan
urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal
dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/
kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang
sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam
APBN (Suparmoko 2002).

Belanja Modal dalam Anggaran Daerah.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja
modal meliputi antara lain belanja modal untuk
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan
dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun  2005).

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan
belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
daerah serta akan menambah belanja yang bersifat
rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal
memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya
berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Dari penelitian terdahulu yang terkait dengan
penelitian ini diantaranya. Sulistiawan  (2005)
meneliti pengaruh DAU dan  PAD terhadap Belanja
Pemerintah  dan menemukan bahwa DAU dan PAD
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Maimunah (2004) melakukan penelitian  tentang
Flypaper Effect Pada DAU dan PAD terhadap belanja
daerah Kabupaten/Kota di Sumatera dan menemu-
kan besarnya nilai DAU dan PAD berpengaruh positif
terhadap  belanja daerah dan ada Pengaruh flypaper
effect dalam memprediksi belanja daerah periode
ke depan

Penelitian Darwanto (2007) meneliti tentang
pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU

terhadap alokasi belanja modal dan menemukan
secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan
DAU berpengaruh sinifikan terhadap alokasi belanja
modal sedangkan secara parsial pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

Kerangka Konseptual. PAD adalah pendapatan
asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan  dan lain-lain PAD yang sah,
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah.

 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan
transfer yang bersifat umum (block grant) untuk
mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar
daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemam-
puan keuangan antar daerah.

DAK adalah merupakan transfer yang bersifat
khusus untuk mengatasi masalah khusus dengan
dana pendampingan dari APBN dengan tujuan
utama pembangunan nasional.

Anggaran Belanja Modal  adalah pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja
modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun
2005).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam
bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk
menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan
publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan
pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat
dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah
tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Tujuan Penelitian. Sesuai masalah penelitian
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
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dan menganalisa Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum  dan Dana Alokasi Khusus  berpe-
ngaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hipotesis Penelitian. Berdasarkan latar
belakang masalah, dan tujuan penelitian, maka
hipotesis penelitian dapat dikemukakan sebagai
berikut “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh
terhadap Anggaran belanja modal”.

2. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan

penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran
variabel penelitian dengan angka dan melakukan
análisis data dengan prosedur statistik. Tujuan
penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang
berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil
pengujian data digunakan sebagai dasar untuk
menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau
menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah
teoritis. Penelitian ini akan mengindentifikasi
bagaimana variabel independen mempengaruhi
variabel dependen.

Lokasi Penelitian dan Sampel.  Lokasi
penelitian ini di Propinsi Sumatera Utara untuk
kabupaten dan kota. Dari 33  daerah kota dan
kabupaten di seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten
di Provinsi Sumatera Utara terdapat 33 kabupaten
dan kota dan hanya sebanyak 19 yang memenuhi
kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian
dari pengamatan tahun 2004-2007. Penarikan
sampel menggunakan purposive sampling dengan
kriteria yaitu: (1) Daerah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan
laporan keuangannya secara konsisten dari tahun
2004-2007; (2) Pemerintah daerah kabupaten dan
kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2004
-2007. Dari 33 daerah kota dan kabupaten yang
dijadikan populasi, hanya sebanyak 19 yang
memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel
penelitian (Tabel.1).

 Metode Pengumpulan Data. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
bersumber dari dokumen laporan APBD yang
diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan
Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id.
dan BPS Sumut melalui www.bps.go.id/sumut. Jadi

teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan
observasi.

Defenisi dan Pengukuran Variabel. Variabel
bebas (Independent Variable) yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu PAD, DAU dan DAK. Variabel
terikat (dependent variable) yang merupakan
perhatian utama adalah anggaran belanja modal.
Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah
diidentifikasi sebagai berikut:

1) PAD, Total realisasi penerimaan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang
sah dengan menggunakan skala rasio.

2) DAU, Total dana transfer yang bersifat umum
(block grant) untuk mengatasi masalah
ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan
tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah dengan menggunakan skala rasio.

3) DAK adalah total dana transfer dari pemerintah
pusat bersifat khusus dengan menggunakan
skala rasio.

4) Anggaran Belanja Modal adalah total anggaran
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah
aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dengan
menggunakan skala rasio.

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian
hipotesis dengan menggunakan analisis regresi
maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi:
(1) Uji Normalitas; (2) Uji Multikolinieritas; (3) Uji
Heteroskedastisitas; (4) Uji Autokorelasi.

Model Pengujian Hipotesis. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan menggunakan model
analisis regresi berganda bertujuan untuk mem-
prediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel
independen terhadap variabel dependen (Sekaran,
1992). Dalam penelitian ini digunakan tingkat
signifikansi (? )  0,05 atau 5 %. Untuk menguji apakah
hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka
dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel
penelitian dengan cara menguji secara simultan
dengan menggunakan uji statistik F dan sedangkan
untuk menguji masing-masing variabel secara
parsial, dilakukan dengan uji signifikansi parameter
individual (uji t statistik).
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Model regresi yang digunakan adalah :

dimana :

Y = Anggaran belanja modal (BM)

= Konstanta

= Slope atau koefisien regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

e = error

3. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian. Berdasarkan Tabel
3.1 dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel
sebanyak 76, dimana rata-rata jumlah PAD
Kabupaten Kota di Sumut sebanyak Rp.30.728
Milyar dengan jumlah PAD terendah sebesar
Rp.4.262 Milyar dan tertinggi sebanyak Rp.324.263
Milyar dengan standar deviasi Rp.64.162 Milyar dari
rata-rata. PAD menggambarkan kemampuan Pemda/
Pemko menggali potensi yang yang ada untuk
meningkatkan pendapatan daerahnya dalam
merealisasikan PAD yang direncanakan guna untuk
membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan
potensi riil daerah.  Secara keseluruhan PAD
Propinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini merupakan
akibat perkembangan pesat pajak daerah dan
retribusi daerah. Rata-rata jumlah DAU Kabupaten
Kota di Sumut sebanyak 287.920 Milyar Rupiah
dengan jumlah DAU terendah sebesar 93.121 Milyar
Rupiah dan DAU tertinggi sebanyak 748.707 Milyar
Rupiah dengan standar deviasi 156.944 Milyar
Rupiah dari rata – rata. Rata-rata jumlah DAK
Kabupaten Kota di Sumut sebesar 21.436 Milyar
Rupiah dengan jumlah DAK terendah sebesar 4
Milyar Rupiah dan DAK tertinggi sebanyak 66.721
Milyar Rupiah dengan standar deviasi 16.880 Milyar
Rupiah dari rata – rata. Sedangkan rata – rata
anggaran belanja modal sebesar 88.76 Milyar Rupiah
dengan jumlah anggaran belanja modal terendah
sebesar Rp. 7.10 Milyar dan tertinggi sebesar Rp.
435.00 Milyar dengan standar deviasi 78.38 dari rata–
rata.

Analisis  Data. Untuk menguji apakah data
penelitian ini terdistribusi normal atau tidak  dideteksi
melalui 2 cara yaitu analisis grafik dan analisis
statistik (uji One sample Kolmogorov Smirnov).
Analisis Grafik, berdasarkan pada hasil grafik terlihat
bahwa titik-titik yang menyebar disekitar garis
diagonalnya maka dapat dinyatakan bahwa residual
terdistribusi normal. Uji Statistik, dari hasil uji one
sample Kolmogorov Smirnov Test terlihat besarnya
nilai Kolmogorov- Smirnov adalah 0.844 dan
signifikansinya pada 0.475 dan nilainya jauh diatas
á = 0.05 Dalam hal ini berarti H0 diterima yang berarti
data residual  berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas, hasil uji multikolinearitas
menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF)
dibawah angka 10 (VIF<10). Hal ini berarti bahwa
regresi yang dipakai untuk ke 3 (tiga) variabel
independen diatas tidak terdapat persoalan
multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas, hasil uji Glesjer
menunjukkan koefisien parameter untuk variabel
independen tidak ada yang signifikan  PAD (X1)
dengan tingkat signifikansi 0.089, DAU (X2) dengan
tingkat signifikansi 0.542 dan DAK (X3) dengan
tingkat signifikansi 0.343. Maka dapat disimpulkan
model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi, Hasil uji autokorelasi
menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (D-W)
sebesar 1,642, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi baik positif maupun negatif (angka D-
W antara  -2 dan +2).

Hasil Analisis, nilai Adjusted R Square sebesar
0,709. Hal ini menunjukkan bahwa 70,9 % variabel
anggaran belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel
independen, sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model
penelitian ini.

Model Uji Hipotesis
Uji Signifikan Simultan (Uji F), secara simultan

variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap
anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara. Dari uji F diperoleh nilai Fhitung  sebesar
61,966 sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan 95%
(a = 0,05) adalah 2,52. Hal ini berarti bahwa nilai
Fhitung>Ftabel (61,966 >2,52). Hal ini memberikan arti
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bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh
terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara. Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak
berpengaruh terhadap anggaran belanja modal di
Kabupaten/Kota di Sumatera ditolak (H0 ditolak
sedangkan H1 diterima).

Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Secara parsial Pendapatan Asli Daerah

(PAD), DAU dan DAK berpengaruh terhadap
anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara dapat diterima.

Hasil perhitungan koefisien regresi meng-
gunakan SPSS diperoleh persamaan regresi
berganda sebagai berikut:

Model persamaan regresi berganda tersebut
bermakna :

1) Nilai konstanta sebesar 16850 artinya apabila
nilai variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bernilai
nol, maka Anggaran Belanja Modal sebesar
16850 satuan.

2) Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
positif anggaran belanja modal dengan nilai
koefisien  sebesar 0.504, artinya setiap
pertambahan 1 % variabel PAD akan menaikkan
anggaran belanja modal sebesar 0.504 satuan.

3) Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif
terhadap anggaran belanja modal dengan nilai
koefisien sebesar 0.191, artinya setiap pertam-
bahan 1 % variabel DAU akan menaikkan
anggaran belanja modal sebesar 0.191 satuan.

4) Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif
terhadap anggaran belanja modal dengan nilai
koefisien sebesar 1,633 artinya setiap pertam-
bahan 1 % variabel DAK akan menaikkan
anggaran belanja modal sebesar 1,633 satuan.

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel PAD_X1

(4,802>1,980) berpengaruh signifikan terhadap
anggaran belanja modal daerah di Sumatera Utara
dimana nilai thitung > ttabel. Dengan demikian menerima

H1 dan menolak Ho. Sedangkan variabel Dana Alokasi
Umum (X2) dengan arah positif (3,814 > 1,980)
berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja
modal daerah di Sumatera Utara dengan nilai
thitung>ttabel. Variabel DAK_X3 (4,101>1,980) berpe-
ngaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal
daerah di Sumatera Utara dimana nilai thitung > ttabel.
Dengan demikian menerima H1 dan menolak Ho.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpe-
ngaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal
di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan
terhadap anggaran belanja modal daerah di
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.  Hasil tersebut
konsisten dengan hasil penelitian Darwanto (2007)
yang menyatakan PAD berpengaruh signifikan dalam
alokasi belanja modal.

Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian ini yaitu : (1) Sampel

dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota
tertentu yang memiliki ketersediaan data, yaitu 19
kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini
menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk
kabupaten/ kota yang menjadi sampel penelitian,
sehingga belum dapat di generalisasi untuk seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia; (2) Penelitian ini tidak
memberikan secara rinci alokasi penggunaan
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
manakah yang memberikan kontribusi besar
terhadap anggaran belanja modal; dan (3) Penelitian
ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam
penyusunan anggaran Belanja Modal.

Saran
1) Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang agar

dapat memperluas atau menambah sampel
penelitian seperti sampel dari luar Sumatera
Utara atau seluruh Indonesia dengan menambah
periode pengamatan.



100          Kajian Akuntansi, Vol. 4, No. 2, Desember  2009: 93-103

2) Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel
atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi
Anggaran belanja modal seperti kebijakan
pemerintah daerah.
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Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

 Sumber : www.depkeu.djpk.go.id. 2009.
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Lampiran Hasil SPSS

Tabel.2. Statistik Deskriftif

Tabel.3.  Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel.4. Uji Signifikan Parsial dan Uji Multikolinearitas

Tabel 3.  Uji Signifikan Simultan dan  Autokorelasi
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Tabel.5 Uji Kolinearitas

Gambar.1 Normalitas dengan Histogram dan P Plot

Gambar.3. Distribusi data




