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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of Revenue, the Special Allocation Fund , and the 

Revenue Sharing Fund of the Capital Expenditure partially and simultaneously on the 

Samarinda city government during the period of 2008 to 2014. The research method used 

is quantitative method using data secondary obtained from the Financial Management 

Board and Asset city of Samarinda. Data collection method used is documentation. 

Analysis of this study is multiple linear regression analysis using SPSS . The results 

showed that partially Regional Income and Special Allocation Fund significantly influence 

Capital Expenditure, while the Revenue Sharing Fund no significant effect on Capital 

Expenditure. Simultaneously Revenue, the Special Allocation Fund , and the Revenue 

Sharing Fund significant effect on Capital Expenditure . 

. 

Keywords: Capital Expenditure, Revenue, Special Allocation Fund, the Revenue Sharing 

Fund 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 berisi tentang perlunya 

dilaksanakan Otonomi Daerah, sehingga 

undang-undang tersebut sering disebut 

dengan Undang-Undang Otonomi 

Daerah. Otonomi daerah adalah 

wewenang yang dimiliki daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus 

masyarakatnya menurut kehendak sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Adanya Undang-Undang No.22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut, 

maka terjadi perubahan yang cukup 

mendasar dalam pengelolaan daerah, 

termasuk dalam manajemen atau 

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 

disebabkan karena manajemen keuangan 

daerah merupakan alat untuk mengurus 

dan mengatur rumah tangga pemerintah 

daerah. 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 fasilitas publik. 

Menurut Halim (2008:5), Belanja 

Modal adalah 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. Realisasi belanja 

modal didasarkan pada kebutuhan daerah 

akan sarana dan prasaranaa, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas 

publik. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 

yang bertujuan memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. Seiring target Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang terus 

ditingkatkan setiap tahun, maka Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota 

Samarinda juga dituntut untuk terus 

bekerja maksimal. Terutama menggali 

semua potensi yang bisa mendatangkan 

keuntungan sehingga bisa masuk ke kas 

daerah. Untuk mengoptimalkan semua 

potensi, maka semua sektor yang dinilai 

berpotensi mendatangkan keuntungan 

bagi daerah, terus digali maksimal. Salah 

satunya adalah pemberlakuan pajak 

restoran bagi penyedia jasa boga atau 

katering. 

Selain PAD sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dana 

perimbangan adalah Dana Alokasi 

Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil 

(DBH). Menurut Mahsun, dkk (2006:39), 

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

khusus didaerah tertentu yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional, khususnya untuk membiayai 

kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan dasar masyarakat yang belum 

mencapai standar tertentu atau untuk 

mendorong percepatan pembangunan 

daerah. 

Wahyuni & Priyo (2009:13), 

menerangkan bahwa Dana Bagi Hasil 

(DBH) yang dialokasikan berdasarkan 

angka persentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama 

dari DBH adalah untuk mengurangi 

ketimpangan fiskal vertikal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

DBH yang ditransfer pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 

(dua) jenis, yaitu dana bagi hasil pajak 

dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber 

Daya Alam). Wandira (2013) 

menyatakan bahwa DAK dan DBH 

berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. Sedangkan Meianto, dkk (2014) 

menemukan DAK tidak berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap 

belanja modal.  

Sebagai daerah Tingkat II dan 

sekaligus ibu kota Propinsi Kalimantan 

Timur, Kota Samarinda merupakan 

daerah yang sedang berkembang, dan 

merupakan pusat Pemerintahan dan 

Pembangunan yang memerlukan 

pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah yang salah satunya dengan 

mengadakan pemungutan pajak hotel dan 

restoran. Selain itu juga mengoptimalkan 

sektor yang berpotensi mendatangkan 

keuntungan bagi daerah sehingga bisa 

masuk ke kas daerah. Potensi lokal 

disetiap kabupaten/kota sangat menarik 

untuk digali dan sistem pengelolaannya 

lebih dikembangkan, terlebih lagi kota 

Samarinda dikenal sebagai kota tepian 

yang memiliki signifikasi perekonomian 

yang cukup tinggi. 



Berdasarkan beberapa penelitian 

sebelumnya, menunjukkan hasil yang 

tidak konsisten. Hal ini, membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 

(DBH) terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Kota Samarinda”. 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah Kota 

Samarinda ? 

2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal 

pada Pemerintah Kota Samarinda ? 

3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal 

pada Pemerintah Kota Samarinda ? 

4. Apakah PAD, DAK, dan DBH secara 

simultan berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Pemerintah Kota 

Samarinda ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan masalah dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Data yang digunakan yaitu laporan 

realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja daerah Pemerintah kota 

Samarinda pada tahun 2008-2014. 

Kota Samarinda dipilih sebagai objek 

penelitian karena Kota Samarinda 

merupakan ibu kota Propinsi 

Kalimantan Timur dan merupakan 

kota tepian dengan kondisi 

perekonomian yang cukup tinggi. 

Kota Samarinda merupakan daerah 

yang sedang berkembang, dan 

merupakan pusat Pemerintahan dan 

Pembangunan yang memerlukan 

pembiayaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. 

2. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendapatan asli 

daerah, dana alokasi khusus, dana bagi 

hasil dan belanja modal pada 

pemerintah kota samarinda pada tahun 

2008-2014. Periode tersebut oleh 

peneliti dianggap telah mewakili 

dalam memberikan gambaran terbaru 

mengenai perkembangan data secara 

akurat untuk kemudian dilakukan 

penelitian. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sebagai Ibu kota Propinsi Kalimantan 

timur, kota Samarinda mengalami 

perkembangan kegiatan dan fungsi 

perkotaan, bahkan menjadi salah satu 

pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus 

pusat kegiatan bagi kawasan Timur Pulau 

Kalimantan. Seperti halnya kota-kota 

yang dilewati sungai, pemukiman 

penduduk pun sebagian besar berada di 

tepi sungai. Namun, karena pertumbuhan 

penduduk dan migrasi dari luar daerah 

yang tidak terkendali mengakibatkan 

daerah ini sepanjang bantaran sungai 

padat dan kumuh 

(disbudparkomsamarindakota, 2012). 

Visi Kota Samarinda “Terwujudnya 

Kota Samarinda sebagai kota 

metropolitan berbasis industri, 

perdagangan dan jasa yang maju, 

berwawasan lingkungan dan hijau, serta 

mempunyai keunggulan daya saing untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat”.  

Misi Kota Samarinda “Penciptaan & 

peningkatan fasilitas umum dan utilities 

umum penunjang sektor industri, 

perdagangan dan jasa sebagai basis untuk 

menuju kota metropolis, penanggulangan 

masalah banjir secara tuntas dan 

menyeluruh, penanggulangan masalah 



kebakaran secara tuntas dan menyeluruh, 

mengembangkan sektor pendidikan dan 

sumber daya manusia yang profesional 

dan religius, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan income perkapita, 

peningkatan kehidupan beragama, 

pemuda dan olahraga serta sosial budaya 

yang lebih dinamis dan kondusif 

pemantapan keuangan daerah dan 

pembiayaan pembangunan, peningkatan 

good governance (pemerintahan yang 

bagus) dan pemerintahan kota yang 

dinamis. 

 

2.2. Kajian Pustaka 

A. Landasan Teori 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan daerah adalah semua 

penerimaan uang melalui rekening 

kas umum daerah, yang menambah 

ekuitas dana, merupakan hak 

daerah dalam satu tahun anggaran 

dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh daerah. Halim (2002:64) 

menyatakan bahwa pendapatan asli 

daerah merupakan semua 

penerimaan asli daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah yang diperoleh dari sektor 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

Adapun sumber-sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) 

menurut Nurcholis (2007:182) 

antara lain : 

a. Pajak Daerah 

Menurut Halim (2007:96) 

disebutkan bahwa pajak daerah 

merupakan pendapatan daerah 

yang berasal dari pajak. Pajak 

daerah adalah pajak-pajak yang 

dipungut oleh daerah-daerah 

seperti propinsi, kabupaten 

maupun kota berdasarkan 

peraturan daerah masing-masing 

dan hasil pemungutannya 

digunakan untuk pembiayaan 

rumah tangga daerahnya 

masing-masing. Menurut UU 

No. 28 Tahun 2009 jenis pajak 

Kabupaten/Kota terdiri atas : 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan 

Bahan, Pajak Parkir, Pajak Air 

Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan. 

b. Retribusi Daerah 

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 

disebutkan bahwa retribusi 

daerah yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Milik Daerah yang Dipisahkan 

Halim & Kusufi (2012:104) 

menyatakan, hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal 

dari pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Jenis 

pendapatan ini diperinci menurut 

objek pendapatan yang 

mencakup : 

1) bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD; 

2) bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik 

Negara/BUMN; dan 

3) bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik 

swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. 



d. Lain – lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. 

Menurut Halim & Kusufi 

(2012:104), lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah merupakan 

penerimaan daerah yang berasal 

dari lain-lain milik pemerintah 

daerah. Jenis pendapatan ini 

meliputi objek pendapatan 

sebagai berikut : 

1) Hasil penjualan asset daerah 

yang tidak dipisahkan 

2) Penerimaan Jasa Giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Penerimaan atas tuntutan 

ganti kerugian daerah 

5) Penerimaan komisi, 

potongan, ataupun bentuk 

lain sebagai akibat dari 

penjualan, pengadaan barang, 

dan jasa oleh daerah 

 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Menurut UU No. 33 Tahun 

2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah untuk membantu 

membiayai kebutuhan tertentu. 

Dana Alokasi Khusus digunakan 

untuk membantu pendanaan 

kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan dasar masyarakat, seperti 

kesehatan dan pendidikan atau 

untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah. Dana alokasi 

khusus bertujuan untuk membantu 

membiayai kebutuhan-kebutuhan 

khusus daerah. Menurut Nurcholis 

(2007:195) yang dimaksud dengan 

kebutuhan khusus adalah : 

a. Kebutuhan yang bersifat khusus 

yang tidak sama dengan 

kebutuhan daerah lain, misalnya 

kebutuhan di kawasan 

transmigrasi, dan kebutuhan 

beberapa jenis 

investasi/prasarana baru, 

pembangunan jalan di kawasan 

terpencil, saluran irigasi primer, 

dan saluran drainase (selokan) 

primer;  

b. Kebutuhan yang merupakan 

komitmen atau bersifat prioritas 

nasional, termasuk antara lain 

proyek yang dibiayai donor, 

pembiayaan reboisasi daerah dan 

proyek-proyek kemanusiaan 

untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia.  

 

3. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 

(Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah daerah) Dana Bagi 

Hasil merupakan dana yang 

bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah 

berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

DBH yang ditransfer pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah 

terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak 

dan DBH bukan pajak (Sumber 

Daya Alam) (Wahyuni & Priyo, 

2009:13). 

a. Dana Bagi Hasil Pajak 

Dana ini merupakan dana 

yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada 

daerah dengan memperhatikan 

potensi daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase 

tertentu untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

Dasar hukum dana bagi hasil 

pajak adalah : 

1) Undang-Undang No. 36 

Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan 

2) PP No. 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan 

3) PP No. 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 



4) Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah. 

 

DBH yang berasal dari pajak 

adalah bagian daerah yang 

berasal dari penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan, Biaya 

Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, pajak penghasilan 

pasal 25 dan pasal 29, Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam 

Negeri, dan pajak penghasilan 

21. Penetapan alokasi DBH 

pajak ditetapkan oleh menteri 

keuangan. Dana Bagi Hasil dari 

penerimaan PPh pasal 25 dan 

pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri 

(WPOPDN) dan PPh pasal 21 

dibagi dengan imbangan 60% 

untuk kabupaten/kota dan 40% 

untuk provinsi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. 

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

(Sumber Daya Alam) 

Harahap (2010:25) 

menyebutkan, Dana Bagi 

Hasil Sumber Daya Alam 

adalah bagian daerah yang 

berasal dari penerimaan 

sumber daya alam kehutanan, 

pertambangan umum, 

perikanan, pertambangan 

minyak bumi, pertambangan 

gas bumi, dan pertambangan 

panas bumi. Pembagian 

penerimaan Negara yang 

berasal dari sumber daya 

kehutanan ditetapkan sebagai 

berikut : 20% untuk 

pemerintah dan 80% untuk 

daerah, yang diperoleh dari 

penerimaan Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan dan 

Provinsi Sumber Daya Hutan. 

Bagian Negara dari 

penerimaan Negara iuran 

penguasaan hutan dibagi 

dengan perincian 16% untuk 

daerah yang bersangkutan 

dan 64% untuk daerah 

kabupaten/kota penghasil. 

Bagian daerah dari 

penerimaan Negara provinsi 

sumber daya hutan dibagi 

dengan perincian 16% untuk 

daerah yang bersangkutan, 

32% untuk daerah 

kabupaten/kota penghasil 

lainnya dalam provinsi yang 

bersangkutan. 

Penerimaan kehutanan 

yang berasal dari dana 

reboisasi dibagi dengan 

imbangan sebesar 60% untuk 

pemerintah dan 40% untuk 

daerah. Penerimaan 

pertambangan umum yang 

dihasilkan dari wilayah 

daerah yang bersangkutan, 

dibagi dengan imbangan 20% 

untuk pemerintah dan 80% 

untuk daerah, yang diperoleh 

dari penerimaan iuran tetap 

(Land-rent) dan penerimaan 

iuran eksplorasi (royalti). 

DBH Sumber Daya Alam 

Pertambangan Panas Bumi 

sebesar 80% dibagi dengan 

rincian 16% untuk provinsi 

yang bersangkutan, 32% 

untuk kabupaten/kota 

penghasil, dan 32% untuk 

seluruh kabupaten/kota 

lainnya dalam provinsi yang 

bersangkutan. Penyaluran 

DBH Pertambangan Minyak 

Bumi dan Gas Bumi ke 

daerah dilakukan dengan 

menggunakan asumsi dasar 

harga minyak bumi tidak 

melebihi 130% dari 

penetapan dalam APBN 

tahun berjalan. 

 



4. Belanja Modal  

Menurut Bastian (2006:189), 

Belanja Modal adalah pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap atau aset 

lainnya yang memberi manfaat 

lebih 1 (satu) periode akuntansi 

termasuk didalamnya adalah 

pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah 

masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas dan kualitas asset.  

Menurut Halim (2002:72), 

Belanja Modal dibagi menjadi : 

a. Belanja publik, yaitu belanja 

yang manfaatnya dapat 

dinikmati secara langsung oleh 

masyarakat umum. Contohnya : 

pembangunan jembatan dan 

jalan raya, pembelian alat 

transportasi massa, dan 

pembelian mobil ambulans, 

b. Belanja aparatur, yaitu belanja 

yang manfaatnya tidak secara 

langsung dinikmati oleh 

masyarakat, tetapi dirasakan 

secara langsung oleh aparatur. 

Contohnya : pembelian 

kendaraan dinas, pembangunan 

gedung pemerintahan, dan 

pembangunan rumah dinas. 

 

Jenis-jenis Belanja Modal 

menurut Peraturan Menteri 

Keuangan No. 101/PMK.02/2011 

tentang Klasifikasi Anggaran antara 

lain : 

a. Belanja Modal Tanah 

b. Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

c. Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi 

dan Jaringan 

e. Belanja Modal lainnya 

f. Belanja modal Badan Layanan 

Umum (BLU) 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian 

Wandira pada tahun 2013 dengan 

judul “Pengaruh PAD, DAU , DAK, 

dan DBH terhadap Pengalokasian 

Belanja Modal pada Pemerintah 

Propinsi se-Indonesia Tahun 2012”. 

Jenis penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang berupa 

dari Laporan Realisasi APBD 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda dengan uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi. Hasil  

penelitian menunjukkan bahwa DAU 

dengan arah negatif, DAK dan DBH 

berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Sedangkan PAD tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Secara simultan 

variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH 

berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Bagi Pemerintah 

daerah diharapkan lebih 

memperhatikan proporsi DAU yang 

dialokasikan ke anggaran belanja 

modal. 

Penelitian Arwati dan Hadiati pada 

tahun 2013 dengan judul “Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

terhadap Pengalokasian Anggaran 

Belanja Modal pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi 

Jawa Barat”. Berdasarkan hasil 

penelitian secara parsial Pendapatan 

Asli Daerah yang berpengaruh 

signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal, sedangkan 

Pertumbuhan Ekonomi dan Dana 

Alokasi Umum tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. Namun 

secara simultan Pertumbuhan 



Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum berpengaruh 

terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal. 

Menurut penelitian Tuasikal pada 

tahun 2008 dengan judul “Pengaruh 

DAU, DAK, PAD, dan PDRB 

Terhadap Belanja Modal Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal pemerintah 

daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

Namun di sisi lain, secara parsial 

Product Domestic Regional Bruto 

tidak berpengaruh terhadap alokasi 

Belanja Modal pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia. Secara 

simultan variabel DAU, DAK, PAD, 

dan PDRB berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia. 

 

2.3. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka penelitian di 

atas, maka hipotesis yang akan diajukan 

adalah: 

H1 : Diduga PAD, DAK, dan DBH 

secara simultan berpengaruh positif 

terhadap belanja modal. 

H2 : Diduga PAD, DAK, dan DBH 

secara parsial berpengaruh positif 

terhadap belanja modal. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, dengan data 

yang diperoleh dalam bentuk angka, skor. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian statistik deskriptif yaitu 

pengolahan data untuk tujuan 

mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap obyek yang diteliti melalui data 

sampel atau populasi. Analisis yang 

digunakan adalah statistik kuantitatif. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran perhitungan 

pendapatan asli daerah, dana alokasi 

khusus, dana bagi hasil terhadap belanja 

modal pada Pemerintah Kota Samarinda 

dari tahun 2008 – 2014. 

3.2. Data Penelitian  

A. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data sekunder dalam bentuk 

laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

tahun anggaran 2008 sampai dengan 

2014 yang diperoleh dari Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Samarinda. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dokumentasi. 

Teknik ini digunakan untuk  

memperoleh data mengenai data 

pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, dana bagi 

hasil dan belanja modal di pemerintah 

kota Samarinda Tahun 2008 – 2014. 

Data yang digunakan adalah Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) yang 

diperoleh dari Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah kota 

Samarinda. 

3.3. Definisi Operasional (Variabel) 

Variabel independen (x) yaitu 

pendapatan asli daerah (x1), dana alokasi 

khusus (x2), dan dana bagi hasil (x3). 

Sedangkan variabel dependen (y) yaitu 

belanja modal. 

3.4. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan 

adalah Statistik Deskriptif dan Uji 



Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji 

Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas, dan Uji 

Autokorelasi. Metode analisis juga 

menggunakan Analisis Regresi Linear 

Berganda. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Pengujian Hipotesis 

A. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukkan 

semua variabel yang diteliti selama 7 

tahun. Variabel – variabel yang 

digunakan dalam metode analisis 

regresi linear berganda yaitu : 

1. Variabel dana belanja modal nilai 

minimum 25.312, nilai maksimum 

27.554 dan nilai mean lebih besar 

dari nilai standar deviasi (26.49591 

> 0.614602). 

2. Variabel pendapatan asli daerah 

nilai minimum 24.407, nilai 

maksimum 26.443 dan nilai mean 

lebih besar dari nilai standar deviasi 

(25.27272 > 0.614078). 

3. Variabel dana alokasi khusus nilai 

minimum 0, nilai maksimum 

23.269 dan  nilai mean lebih besar 

dari nilai standar deviasi (18.46560 

> 7.927643). 

4. Variabel dana bagi hasil nilai 

minimum 26.087, nilai maksimum 

27.226 dan nilai mean lebih besar 

dari nilai standar deviasi (26.70840 

> 0.353566). 

 

B. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas yang dilihat 

berdasarkan gambar grafik 

histogram disebut probability plot. 

Hasil sebaran nilai residual untuk 

variabel dependen dan variabel 

independen ditunjukkan oleh grafik 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1. 

Gambar P - Plot Untuk Variabel 

Belanja Modal 

 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

Gambar 4.2. 

 Gambar P - Plot Untuk 

Variabel Pendapatan Asli Daerah 

 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

Gambar 4.3. 

Gambar P - Plot Untuk 

Variabel Dana Alokasi Khusus 



 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

Gambar 4.4. 

Gambar P - Plot Untuk 

Variabel Dana Bagi Hasil 

 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

Berdasarkan tampilan grafik P – 

Plot dari keempat variabel diatas, 

diketahui bahwa 3 (empat) variabel 

yang terdiri atas Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Bagi Hasil dan 

Belanja Modal menunjukkan 

bahwa sebaran data menyebar dan 

berada disekitar garis diagonal. Hal 

ini menunjukkan bahwa pola 

berdistribusi normal dan memenuhi 

asumsi normalitas. Sedangkan 

variabel Dana Alokasi Khusus data 

menyebar jauh dari diagonal dan 

tidak mengikuti arah garis 

diagonal. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa model regresi untuk variabel 

dana alokasi khusus tidak 

menunjukkan pola distribusi 

normal atau tidak memenuhi 

asumsi normalitas, karena anggaran 

DAK di tahun 2011 Nihil. 

Dalam uji normalitas residual 

dengan grafik masih dapat 

menyesatkan apabila tidak hati-hati 

secara visual kelihatan normal. 

Oleh sebab itu untuk melengkapi 

dan mempertajam uji grafiknya, 

maka perlu juga dilakukan uji 

statistik non parametric 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

sebagaimana ditampilkan melalui 

tabel 4.4. hasil olah data SPSS 20 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 14 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.21615625 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .123 

Positive .079 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z .460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .984 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

 

Dari tabel One-Sample 

Kolmogorov - Smirnov Test 

diperoleh angka probabilitas atau 

Asymp.Sig. (2-tailed). Nilai ini 

dibandingkan dengan 0,05 

penelitian ini menggunakan taraf 

signifikansi atau α = 5% untuk 

pengambilan keputusan dengan 

pedoman: 

a. Jika data residual dengan nilai 

signifikan > 5% (0,05), maka 



sampel ditarik dari populasi 

berdistribusi normal. 

b. Jika ada data residual dengan 

nilai signifikan < 5% (0,05), 

maka sampel ditarik bukan dari 

populasi berdistribusi normal. 

Analisis data di atas 

menunjukkan nilai probabilitas > 

0,05 sehingga data yang diuji 

dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya 

gejala multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) 

dan toleransi (tolerance). Hasil dari 

uji ini adalah nilai dari VIF < 10 

dan nilai tolerance> 0,1. 

 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel 

Independen 

Collinearity 

Statistics 
Kesimpulan 

Tolerance VIF 

PAD 0,450 2,223 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

DAK 0,961 1,041 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

DBH 0,449 2,226 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.5. dapat 

disimpulkan bahwa 3 (tiga) 

variabel independen mempunyai 

nilai toleransi lebih dari 0,10 dan 

nilai VIF berada di bawah 10. Uji 

ini bertujuan untuk menghindari 

bias dalam proses pengambilan 

keputusan mengenai pengaruh pada 

uji parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel 

dependen. Deteksi multikolineritas 

pada suatu model dapat dilihat 

dimana jika nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) tidak lebih dari 10 

dan nilai Tolerance tidak kurang 

dari 0,10, maka model tersebut 

dapat dikatakan terbebas dari 

multikolineritas, sedangkan jika 

nilai VIF lebih besar dari 10 maka 

diindikasikan model tersebut 

memiliki gejala multikolineritas. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen dengan model 

regresi berdasarkan tabel 4.5. tidak 

terjadi multikolineritas. 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

Gambar 4.5. 

Grafik Scatterplot dengan 

Variabel Dependen Belanja 

Modal 

 
Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

 

Untuk menguji apakah 

heteroskedastisitas terjadi atau 

tidak pada suatu model dapat 

ditentukan dengan melihat grafik 

Scatterplot, dengan asumsi titik-

titik yang terbentuk harus 

menyebar secara acak, tersebar 

baik diatas maupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y. Model regresi 

yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dari grafik 

scatterplot dapat diketahui bahwa 

titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

tidak berkumpul disatu tempat dan 

tidak membentuk pola tertentu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas 



pada model regresi diatas, dalam 

artian bahwa varian semua variabel 

ini menunjukkan variabel 

independen dapat mempengaruhi 

variabel dependennya. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Ada beberapa ketentuan yang 

digunakan untuk mendeteksi gejala 

adanya autokorelasi pada saat 

menggunakan uji Durbin Watson. 

Ketentuan atau  panduan  mengenai  

angka  Durbin Watson untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi 

dapat dilihat dengan pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi 

positif Tolak 0 < d < dl 

Tdk ada autokorelasi 

positif 
No decision dl ≤ d ≤ du 

Tdk ada korelasi 

negatif 
Tolak 4 – dl < d < 4 

Tdk ada korelasi 

negatif 
No decision 

4 – du ≤ d ≤ 4 

- dl 

Tdk ada autokorelasi, 

positif atau negatif 
Tdk ditolak 

du < d < 4 - 

du 

 

 Dari hasil olahan SPSS maka 

diperoleh tabel Durbin-Watson 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6. 

Model Summary 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

.936
a
 .876 .839 1.223 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

 

Berdasarkan hasil uji di atas, 

tabel 4.6. menunjukkan bahwa nilai 

DW adalah sebesar 1,223. Nilai 

DW akan dibandingkan dengan 

nilai tabel dengan menggunakan 

derajat kepercayaan 5% (0,05) dan 

jumlah data sebesar 7 tahun dengan 

3 variabel independen. Setelah 

dilihat dari tabel Durbin-Watson, 

maka akan diperoleh nilai dl 

sebesar 0,7667 and nilai du sebesar 

1,7788. Nilai DW hitung terletak di 

antara dl dan 4-dl atau dl<DW<4-dl 

yaitu 0,7667 < 1,223 < 2,2333. 

Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa pada model dari hasil uji di 

atas tidak terjadi autokorelasi 

sesuai dengan ketentuan atau 

panduan mengenai angka Durbin 

Watson. 

B. Analisa Regresi Linear Berganda 

1. Uji Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi berganda 

merupakan angka yang 

menunjukkan arah dan kuatnya 

hubungan antara variabel 

independen (X1, X2, X3) secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Y). 

 

Tabel 4.8. 

Model Summary 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

.936
a
 .876 .839 1.223 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

Berdasarkan hasil perhitungan 

tabel 4.8. di atas menggunakan 

program SPSS 21 diperoleh nilai R 

sebesar 0,936 dengan Interval 

Koefisien antara 0,800 – 1.000. Hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang sangat kuat antara 

variabel bebas yaitu : variabel 

Pendapatan Asli Daerah, variabel 

Dana Alokasi Khusus dan variabel 



Dana Bagi Hasil terhadap variabel 

Belanja Modal. 

2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) 

dipergunakan untuk mengetahui 

persentase perubahan variabel tidak 

bebas (Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X). Angka adjusted 

R square adalah sebesar 0,839 atau 

83,9%. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa variabel Belanja 

Modal yang dapat dijelaskan oleh 

variabel dari empat variabel bebas 

yaitu : variabel Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan 

Dana Bagi Hasil. Sedangkan 

sisanya 16,1% dijelaskan oleh 

sebab – sebab variabel yang belum 

diteliti. 

C. Uji Simultan (Uji F) 

 

Tabel 4.9. 

ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 4.303 1.434 23.615 .000
b
 

Residual .607 .061   

Total 4.911    

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.9. di atas, maka 

dapat diketahui sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis: 

Ho : artinya bahwa secara 

simultan terdapat 

pengaruh signifikan 

antara variabel 

Pendapatan Asli Daerah, 

variabel Dana Alokasi 

Khusus, dan variabel 

Dana Bagi Hasil terhadap 

variabel Belanja Modal. 

Ha : artinya bahwa secara 

simultan tidak terdapat 

pengaruh signifikan 

antara variabel 

Pendapatan Asli Daerah, 

variabel Dana Alokasi 

Khusus, dan variabel 

Dana Bagi Hasil terhadap 

variabel Belanja Modal. 

2. Menentukan tingkat signifikansi, 

yaitu sebesar 5%. 

3. Fhitung dapat diperoleh dari hasil 

olah data SPSS pada tabel 4.9. 

(ANOVA) sebesar 23,615. 

4. Menentukan Ftabel 

Dengan menggunakan tingkat 

keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansi sebesar 5% (0,05), 

maka df1 yang diperoleh adalah 

sebesar 4,103. 

5. Kriteria pengujian: 

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel 

6. Membuat Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dan 

analisis data, diperoleh hasil Fhitung 

sebesar 23,615. Dengan demikian 

Ho ditolak karena Fhitung > Ftabel atau 

23,615 < 4,103 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 berada di 

bawah tarif signifikansi sebesar 5% 

(0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel Pendapatan Asli Daerah, 

variabel Dana Alokasi Khusus, dan 

variabel Dana Bagi Hasil secara 

bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel 

Belanja Modal. 

D. Uji Parsial (Uji t) 

 

Tabel 4.10. 

Uji Parsial (Uji t) 

 

Model 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

Beta 

1 

(Constant)  .746 .473 

PAD .521 3.140 .011 

DAK .639 5.629 .000 



DBH .180 1.087 .303 

Sumber : data diolah dari SPSS 21, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.10. di atas, 

maka dapat diketahui sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Modal 

a) Merumuskan Hipotesis: 

Ho : artinya bahwa terdapat 

pengaruh signifikan 

antara variabel 

Pendapatan Asli 

Daerah terhadap 

variabel Belanja 

Modal. 

Ha : artinya bahwa tidak 

terdapat pengaruh 

signifikan antara 

variabel Pendapatan 

Asli Daerah terhadap 

variabel Belanja 

Modal. 

b) Menentukan tingkat signifikansi, 

yaitu sebesar 5% 

c) thitung dapat diperoleh dari hasil 

olah data SPSS pada tabel 4.10. 

sebesar 3,140. 

d) Menentukan ttabel 

Dengan menggunakan tingkat 

keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansi sebesar  5%  atau 

0,05, maka yang diperoleh 

adalah sebesar 2,228. 

e) Kriteria pengujian: 

Ho diterima apabila -thitung > -

ttabel atau thitung < ttabel 

Ho ditolak apabila -thitung < -ttabel 

atau thitung > ttabel 

f) Membuat kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan 

analisis data sebagaimana tabel 

4.10. diperoleh hasil thitung 

sebesar 3,140. Dengan demikian 

HO ditolak dan Ha diterima 

karena thitung > ttabel atau 3,140 > 

2,228. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Pendapatan Asli 

Daerah, berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel Belanja 

Modal. 

 

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus 

terhadap Belanja Modal 

a) Merumuskan Hipotesis: 

Ho : artinya bahwa terdapat 

pengaruh signifikan 

antara variabel Dana 

Alokasi Khusus 

terhadap variabel 

Belanja Modal. 

Ha : artinya bahwa tidak 

terdapat pengaruh 

signifikan antara 

variabel Dana Alokasi 

Khusus terhadap 

variabel Belanja 

Modal. 

b) Menentukan tingkat signifikansi, 

yaitu sebesar 5% 

c) thitung dapat diperoleh dari hasil 

olah data SPSS pada tabel 4.10. 

sebesar 5,629. 

d) Menentukan ttabel 

Dengan menggunakan tingkat 

keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansi sebesar  5%  atau 

0,05, maka yang diperoleh 

adalah sebesar 2,228. 

e) Kriteria pengujian 

 Ho diterima apabila -thitung > -

ttabel atau thitung < ttabel 

 Ho ditolak apabila -thitung < -ttabel 

atau thitung > ttabel 

f) Membuat kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan 

analisis data sebagaimana tabel 

4.10. diperoleh hasil thitung 

sebesar 5,629. Dengan demikian 

HO ditolak dan Ha diterima 

karena thitung > ttabel atau 5,629 > 

2,228. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel Belanja 

Modal. 

 



3. Pengaruh Dana Bagi Hasil 

terhadap Belanja Modal 

a) Merumuskan Hipotesis: 

Ho :  artinya bahwa terdapat 

pengaruh signifikan 

antara variabel Dana 

Bagi Hasil terhadap 

variabel Belanja 

Modal. 

Ha :  artinya bahwa tidak 

terdapat pengaruh 

signifikan antara 

variabel Dana Bagi 

Hasil terhadap 

variabel Belanja 

Modal. 

b) Menentukan tingkat signifikansi, 

yaitu sebesar 5% 

c) thitung dapat diperoleh dari hasil 

olah data SPSS pada tabel 4.10. 

sebesar 1,087 

d) Menentukan ttabel 

Dengan menggunakan tingkat 

keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansi sebesar  5%  atau 

0,05, maka yang diperoleh 

adalah sebesar 2,228. 

e) Kriteria pengujian: 

Ho diterima apabila -thitung > -

ttabel atau thitung < ttabel 

Ho ditolak apabila -thitung < -ttabel 

atau thitung > ttabel 

f) Membuat kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan 

analisis data sebagaimana tabel 

4.10. diperoleh hasil thitung 

sebesar 1,087. Dengan demikian 

HO diterima dan Ha ditolak 

karena thitung < ttabel atau 1,087 < 

2,228. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Dana Bagi Hasil, 

tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel Belanja 

Modal. 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah melakukan beberapa 

pengujian di atas, maka hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan tabel 4.10. diperoleh 

hasil thitung sebesar 3,140. Dengan 

demikian HO ditolak karena thitung > 

ttabel atau 3,140 > 2,228. Hal ini 

dibuktikan secara nyata dengan nilai 

signifikan sebesar 0,011 dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 

sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,011 atau lebih kecil dari 

alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis untuk Pendapatan Asli 

Daerah adalah Ho ditolak dan Ha 

diterima atau dengan kata lain 

pendapatan asli daerah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan pendapatan asli daerah 

berpengaruh terhadap belanja modal 

dikarenakan PAD lebih banyak 

digunakan untuk membiayai belanja 

pegawai dan biaya langsung lainnya 

dari pada untuk membiayai Belanja 

Modal. 

 

B. Pengaruh Dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap Belanja Modal 

Dalam penelitian ini menyatakan 

dana alokasi khusus berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. 

Berdasarkan perhitungan analisis data 

sebagaimana tabel 4.10. diperoleh 

hasil thitung sebesar 5,629. Dengan 

demikian HO ditolak dan Ha diterima 

karena thitung > ttabel atau 5,629 > 2,228. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Dana Alokasi Khusus berpengaruh  

secara parsial terhadap Belanja Modal. 

Hal ini dapat dilihat dari koefisien 

regresi untuk dana alokasi khusus 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

atau lebih kecil dari alpha 0,05. 

Pemanfaatan dana alokasi khusus 

diarahkan untuk kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, 

peningkatan, dan perbaikan sarana dan 



prasarana karena akan menambah aset 

pemerintah dalam meningkatkan 

pelayanan publik. 

 

C. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) 

terhadap Pengalokasian Belanja 

Modal 
Dalam penelitian ini menyatakan  

bahwa dana bagi hasil tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

Berdasarkan perhitungan analisis data 

sebagaimana tabel 4.10. diperoleh 

hasil thitung sebesar 1,087. Dengan 

demikian HO diterima Ha ditolak 

karena thitung < ttabel atau 1,087 < 2,228. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Dana Bagi Hasil, tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal. 

Hal ini dapat dilihat dari koefisien 

regresi dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,303 dengan menggunakan 

tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0,303 atau 

lebih besar dari alpha 0,05. 

Dana bagi hasil kota Samarinda 

sebagian besar berasal dari sektor 

migas (minyak dan gas) dan 

pertambangan khususnya batu bara. 

Penurunan anggaran DBH disebabkan 

oleh produksi minyak yang mengalami 

penurunan dan harga batu bara yang 

belum stabil sehingga berdampak vital 

bagi dunia usaha, terutama sektor 

pertambangan (Rusman, Berita 

Borneo, 2014). 

D.  Pengaruh PAD, DAK, dan DBH 

terhadap belanja 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

secara uji simultan (uji F) pada tabel 

4.9. ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen 

(pendapatan asli daerah, dana alokasi 

khusus dan dana bagi hasil) dengan 

variabel dependen (belanja modal), hal 

ini dapat dilihat dari nilai Fhitung 23,615 

dengan nilai signifikan F sebesar 

0,000 dibawah 0,05. Jika 

dibandingkan antara nilai Fhitung 

dengan Ftabel maka diperoleh hasil 

bahwa nilai Fhitung sebesar 23,615 > 

Ftabel sebesar 4,103. Yang artinya 

berpengaruh signifikan, maka dapat 

disimpulkan HO ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian hipotesis 1 

yang menyatakan bahwa PAD, DAK, 

dan DBH secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal, 

konsisten dengan penelitian ini.  

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal 

dikarenakan PAD merupakan salah 

satu sumber penerimaan yang turut 

menentukan besar kecilnya alokasi 

belanja modal pemerintah kota 

Samarinda. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Pemanfaatan dana alokasi khusus 

diarahkan untuk kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, 

peningkatan, dan perbaikan sarana dan 

prasarana karena akan menambah aset 

pemerintah dalam meningkatkan 

pelayanan publik. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Dana Bagi Hasil (DBH) tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal 

dikarenakan penurunan pencapaian 

target dana bagi hasil yang 

diakibatkan oleh merosotnya harga 

pada salah satu komoditas utama 

pendapatan di kota Samarinda. 

4. Hasil penelitian secara simultan 

menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan 



DBH berpengaruh terhadap Belanja 

Modal karena menjadi tolak ukur bagi 

Pemerintah dalam meningkatkan 

anggaran pendapatan dana 

perimbangan yang diproporsikan ke 

anggaran Belanja Modal. 

 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian 

dan pembahasan ternyata dari keempat 

variabel independen ( Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan 

Dana Bagi Hasil ) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Belanja 

Modal pada pemerintah daerah kota 

Samarinda. Berdasarkan 

pengalokasian Belanja Modal untuk 

melakukan berbagai program atau 

proyek pemerintah daerah lebih 

banyak diserap atau dialokasi melalui 

pendapatan asli daeah dan dana 

perimbangan. Penelitian dilakukan 

untuk melihat pengaruh pendapatan 

asli daerah, dana alokasi khusus, dan 

dana bagi hasil terhadap belanja modal 

pada pemerintah kota Samarinda tahun 

2008 – 2014. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan diatas maka saran dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Melihat pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) yang secara langsung 

berpengaruh terhadap belanja modal, 

sebaiknya pemerintah daerah lebih 

meningkatkan anggaran PAD dan 

DAK yang di proporsikan ke anggaran 

belanja modal. 

2. Melihat adanya fenomena yang 

berbeda dari Dana Bagi Hasil (DBH) 

yang tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal, sebaiknya Pemerintah 

daerah lebih memperhatikan proporsi 

DBH yang dialokasikan ke anggaran 

belanja modal. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menambahkan variabel antara lain 

penerimaan pembiayaan pada APBD 

atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, 

maupun variabel non keuangan seperti 

pertumbuhan ekonomi. 
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