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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) dan SiLPA 

terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari periode 2014-

2017. Dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil sampel yang 

diperoleh yang terdiri dari 33 sampel yaitu 27 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan 

Microsoft Excel dan SPSS 25.0. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD dari periode 2014-2017. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif 

signifikan terhadap belanja modal. SiLPA berpengaruh negatif signifikan terhadap 

belanja modal.  

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi Umum (DAU) Dana 

Bagi Hasil (DBH), SiLPA, dan Belanja Modal 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the effect of District Own Revenue (PAD), 

General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH) and the 

remaining budget (SiLPA) againts expenditure allocation capital in District/City 

in Central Java from period of 2014-2017. With purposive sampling technique. 

Based on the result of the samples obtained as many as 33 wich 27 regencies and 

6 municipalities. The analytical method used in this research is multiple linear 

regression assisted with Microsoft Excel and Statistical Packages Social 

Ssciences (SPSS) 25.0. This type of data is secondary quantitative data from 

APBD budget realization from 2014-2017  

The result of this research are District Own Revenue (PAD) , General 

Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH) has a positive and 

significant effect on capital expenditure. The Remaining Budget (SiLPA) had a 

negative significant effect on capital expenditure  

Keywords:  of District Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), 

Revenue Sharing Fund (DBH) and the remaining budget (SiLPA) againts 

expenditure allocation 
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INTISARI 

Dalam APBD terdapat pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja 

modal. Permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah daerah adalah 

pengalokasian anggaran yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang produktif. Pemerintah Daerah diminta untuk memperbaiki kualitas belanja 

dalam APBD, karena kualitas APBD di beberapa daerah masih rendah. Sebagian 

besar dialokasikan untuk belanja pegawai sedangkan untuk belanja modal sendiri 

masih kurang. Padahal, belanja modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

umum. Pendapatan pemerintah seharusnya dianggarkan untuk pembangunan dan 

pelayanan publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki alokasi anggaran ke sektor 

belanja modal dibutuhkan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh positif terhadap belanja modal.  

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan sampel 

Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2017, 

dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 33 

sampel dengan metode penelitian yang dilakukan selama 4 tahun sehingga jumlah 

observasi menjadi 132. Kemudian teknik analisis pada penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS.   

Berdasarkan kajian teori dan pengujian hipotesis studi ini dapat 

disimpulkan bahwa  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Belanja Modal, karena besarnya Pendapatan Asli Daerah 

dapat menyediakan pelayanan publik secara optimal berupa penyediaan 

infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai melalui belanja modal. Dana 

Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. 

Karena Dana Alokasi Umum diberikan pada daerah dalam rangka desentralisasi 

dalam memberikan pelayanan publik, memadai kebutuhan daerah, serta 

melengkapi sarana dan prasarana daerah melalui belanja modal. 

Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja 

modal. Dana Bagi Hasil menjadi penerimaan daerah yang penting untuk 

meningkatkan infrastruktur melalui belanja modal. Sedangakan SiLPA 

berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, hal ini karena SiLPA 

disebabkan karena penyususunan dan pelaksanaan anggaran yang tidak cermat. 

Sehingga program yang sudah direncanakan tidak terlaksana secara optimal. 

Seperti halnya dalam belanja modal, semakin besar SiLPA menggambarkan 

bahwa dana untuk belanja modal tidak terserap secara efektif. 
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