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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran 

terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. 

Sampel yang dipakai adalah Laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2015-2017 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program 

software SPSS.  

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda 

menggunakan IBM SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli 

daerah berpengaruh positif, dana alokasi umum berpengaruh positif, dana alokasi khusus 

tidak berpengaruh, dana bagi hasil berpengaruh positif, dan sisa lebih pembiayaan 

anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal 
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ABSTRACT 

 This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation 

funds, special allocation funds, profit sharing funds, and the remaining budget financing 

for capital expenditure in regencies / cities in Central Java Province. This study uses a 

quantitative approach. The type of data used in this study is secondary data. 

 The sample used is the realization of Regency / City APBD reports in Central 

Java Province in 2015-2017 with the sampling technique using the purposive sampling 

method. The collected data is processed using the SPSS software program. 

 The data analysis technique of this research is multiple linear regression analysis 

using IBM SPSS 22. The results of the study show that regional original income has a 

positive effect, general allocation funds have a positive effect, special allocation funds 

have not effect, revenue sharing has a  positive effect, and the remainder of budget 

financing has not effect on district / city capital expenditure in Central Java Province. 

 

Keywords : Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, 

Revenue Sharing Funds, Remaining Over Budget Financing, Capital 

Expenditures 
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INTISARI 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu 

bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. 

Belanja modal menurut PP nomor 71 tahun 2010 merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, 

gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Berdasarkan kajian teori, terdapat 

5 hipotesis yaitu a). Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, 

b). Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, c). Dana alokasi 

khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, d). Dana bagi hasil berpengaruh 

positif terhadap belanja modal, e). Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif 

terhadap belanja modal. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari badan pemeriksa 

keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, teknik pengambilan sampel yaitu purposive 

sampling sehingga diperoleh 105 sampel dari 35 Kabupaten/Kota dalam rentang waktu 

2015-2017. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 22  dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif 

terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, 

dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana bagi hasil terhadap 

belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal. 
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