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ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi 

khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian 

kuantitatif dengan populasi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 

yaitu 35 daerah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan pada 

periode 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

sensus dengan mengambil keseluruhan populasi, sehingga diperoleh jumlah 

sampel 175. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa pajak daerah, dana alokasi 

umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan 

Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

Kata Kunci :Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja 

Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of economic growth, local taxes, 

regional retributions, general allocation funds, and special allocation funds on 

the allocation of capital expenditure budgets in districts and cities in Central 

Java. The research used quantitative research with the populations of all 

regencies and cities in Central Java, namely 35 regions consisting of 29 regencies 

and 6 municipalities in the period 2012-2016. The method used in this study was 

the census method by taking the whole population, so that the number of samples 

are 175. The analysis technique used in this study was multiple linear regression 

analysis. The results of this study that local taxes, general allocation funds and 
special allocation funds have a positive and significant effect on the allocation of 

capital expenditure budget, while economic growth and regional retribution have 

a negative and insignificant effect on the allocation of capital expenditure budgets  
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INTISARI 

 

Penelitian ini memfokuskan masalah utama, yakni sejauh manakah 

program dan kegiatan penggunaan belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dengan melihat komponen-komponen yang 

ada pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Ini diharapkan dapat 

membantu para pengguna agar dapat membantu kebijakan-kebijakan terkait 

dengan kepentingan setiap pengguna laporan keuangan. 

Penelitian ini menggunakan variabel yang diuji, diantaranya Pertumbuhan 

Ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan 

Dana Alokasi Khusus. Hasil penelitian membuktikan bahwa, Pajak Daerah, Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan 

Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja 

Modal. 

Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat 

yang baik bagi pengguna laporan keuangan dalam menggunakan komponen yang 

tepat untuk memprediksi penggunaan belanja modal di masa mendatang dengan 

lebih efektif dan efisien, sedangkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan 

sebagai salah satu dasar referensi untuk mengembangkan penelitian yang 

berkaitan dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah. 


