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ABSTRACT 

 This study aims to (1) provide empirical evidence whether PAD, DAU, 

DAK, and DBH, affect on local spending in the city of Balikpapan. (2) To provide 

which empirical evidence has the most significant effect on regional expenditure 

between whether PAD, DAU, DAK, DBH, in Balikpapan City. in the city of 

Balikpapan in 2007-2016. The population in this study is the city of Balikpapan in 

the period 2007-2016.Data tested by using the classical assumption test and 

multiple regression analysis. Data is processed by using SPSS program. Based on 

the results of tests conducted can be seen that: (1) PAD, DAU, DAK, DBH, 

simultaneously (have simultaneously) have a significant effect on the Regional 

Expenditure. (2) Partially, PAD variables have a significant effect on regional 

expenditure compared to DAU, DAK, and DBH.  

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia, hirarki pemerintah terdiriatas pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah setidaknya terbagi lagi atas pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.Sesuai dengan 

perkembangan yang ada, yang saat ini lebih popular dengan reformasi, pemerintah 

di daerah menuntut adanya otonomi yang lebih luas namun bertanggung jawab. 

Sejalan dengan itulah istilah otonomi daerah sudah memasyarakat dengan luas, 

yang saat ini dikenal  dengan era 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. 

Pelaksanaan otonomi daerah telah mulai diberlakukan sejak tahun 2001.Salah satu 

konsekuensi lebih lanjut dari undang-undang tersebut adalah perlunya diatur 

tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sebagai perwujudan dalam mengakomodasi hal tersebut,  diterbitkan pula UU No. 

33/2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Kedua peraturan perundangan tersebut merupakan bagian utama dalam 
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reformasi di bidang pengelolaan pemerintah daerah termasuk bidang keuangan 

daerah. Dengan demikian, terbit dan pemberlakuan kedua undang-undang tersebut 

merupakan momentum penting dalam proses reformasi keuangan daerah. 

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan pelimpahan 

dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung 

jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 

nasional secara adil, termasuk perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan peemrintahan dan pelayanan 

tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, pertisipasi dan 

akuntabilitasi. (Mahsun, 2007:39). 

Pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah 

menggantikan UU No.22 Tahun 1999 Kedua UU ini mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang 

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari pajak dan sumber 

daya alam. Selain itu Pemerintah Pusat mempunyai sumber pembiayaan sendiri 

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).Dalam penggunaan semua dana 

tersebut Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk 

mengelolanya secara efektif dan efisien dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

dan pelayanannya kepada  masyarakatnya. Pemerintah Daerah juga diharapkan 

lebih mampu untuk menggali sumber-sumber pembiyaaan khususnya untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya 

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam kenyataaannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber 

utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama daerahnya sehari-hari 

yang oleh pemerintah daerah dilaporkan sebagai bagian dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). dengan adanya dana transfer dari 

pemerintah pusat, tidak jarang di beberapa daerah terjadi dimana presentase 

belanja daerah lebih besar terhadap transfer dibandingkan PAD nya sendiri,. 

Dengan begitu pemerintah daerah masih harus bekerja keras dalam 

menggembangkan potensi daerah yang dimiliki, agar mampu meningkatkan 

kemandirian daerahnya. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menganalisis 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH), Terhadap Pengalokasian Belanja 

Daerah Kota Balikpapan. 

KERANGKA TEORI 

Penelitian ini dilakukan diKota Balikpapan dengan menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) pada, dan Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Balikpapan, data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), 

dan Belanja Daerah Kota Balikpapan yaitu dari tahun 2007 - 2016.  
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Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

utamadilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui, pengaruh secara simultan dari Pendapatan Asli Daerah 

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

Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan. 

2. Untuk mengetahui, pengaruh secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah 

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

Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan. 

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi 

Kalimantan Timur. Merupakan kota dengan letak geografis yang sangat strategis 

dan menjadi penghubung antara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai 

Kartanegara dan Samarinda. Secara geografis wilayah Kota Balikpapan berada 

antara 1,0 LS – 1,5 LS dan 116,5 BT– 117,5 BT dengan luas wilayah 503,31 Km² 

(50,331 ha).  

Batas wilayah kota menjadi salah satu kota dalam provinsi Kalimantan Timur 

pintu gerbang utama pembangunan Indonesia di bagian Timur ini adalah : 

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. 

2. Sebelah Timur dengan Selat Makassar. 

3. Sebeah Selatan dengan Selat Makassar. 

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Berdasarkan letak geografisnya Kota Balikpapan merupakan daerah pantai 

dengan luas pantai yang mengisi Kota Balikpapan sepanjang 228 Km².  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.7 dan No. 8 Tahun 2012 

sebagai perubahan dari Peraturan Daerah No. 38 thun 1996, terjadi pemekaran 

wilayah di Kota Balikpapan yang semula terdiri dari 5 Kecamatan dan 27 

Kelurahan menjadi 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan. Jumlah peduduk Kota 

Balikpapan pada tahun 2016 sebanyak 625.968 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan. 

Visi Kota Balikpapan : 

Terwujudnya Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata 

yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan masyarakat 

yang beriman, sejahtera, religious dan berperadaban maju (madinatul iman). 

Misi Kota Balikpapan 

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, sehat jasmani, dan 

memiliki daya saing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) Mewujudkan tersedianya infrastruktur kota yang mampu untuk memenui 

kebutuhan masyarakat dan fungsi di amsa depan. 

3) Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan. 
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4) Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan 

potenis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kota di masa 

depan. 

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) Pajak daerah merupakan pendapatan 

daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat diihat bahwa kode rekening 

pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota. Hal ini terkait 

dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai 

dengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah yang 

dijabarkan lebih lanajut ke dalam Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Pemendagri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan 

tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pajak pendapatan 

berikut: 

1. Pajak Daerah 

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 pemungutan 

diunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing Halim, 

(2007:96). Kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk 

kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi 

provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan retribusi daerah yang dijabarkan lebih lanajut ke dalam Lampiran IIIa dan 

Lampiran IVa Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan 

Daerah. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi 

objek pajak pendapatan berikut : 

a. Jenis pajak provinsi terdiri dari : 

1) Pajak kendaraan bermotor 

2) Pajak air permukaan 

3) Bea balik nama kendaraan bermotor 

4) Bea balik nama kendaraan di air 

5) Pajak rokok 

6) Pajak kendaraan di air 

7) Pajak air permukaan  

b. Selanjutnya jenis pajak kebupaten/kota tersusun dari pajak berikut: 

1) Pajak hotel 

2) Pajak restoran 

3) Pajak hiburan 

4) Pajak reklame 



Analysis Of Local Original Income (Pad) General Allocation Fund (Dau), Fund Special Allocation 

(Dak), And Profit Sharing Fund (Dbh), On Local Expenditure City Of Balikpapan (Aniza 

Ameliasari, Dede Pebrianto) 
 

5 
 

5) Pajak penerangan jalan 

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan  

7) Pajak parkir 

8) Pajak pengambilan bahan galian golongan c 

9) Pajak lingkungan 

10) Pajak sarang burung walet 

11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

12) Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari 

retribusi. Pada lampiran dapat dilihat bahwwa pendapatan retribusi menurut 

Lampiran IIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolan Keuangan daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Retribusi jasa umum  

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

b. Retribusi Jasa Usaha 

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa 

usaha untuk pemerintah provinsi meliputi : 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan.  

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Halim dan Kusufi (2012:104) menyatakan bahwa pendapatan ini merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. 

Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain 

yang disebut di atas. Jenis pendaptan ini meliputi objek pendapatan berikut : 
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a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugia daerah 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa  oleh daerah 

f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 

h. Pendapatan denda pajak 

i. Pendapatan denda retribusi 

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

k. Pendapatan dari pengembalian 

l. Fasilitas social dan fasilitas umum 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan dan pendidikan dan pelatihan 

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 

o. Hasil pengelolaan dana bergulir 

Pengertian Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan 

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, 

keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendaptan mamsyarakat di 

daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum 

berkembang dapat diperkecil. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% 

dari pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN Nurcholis, 

(2007:194-195).  

Pengertian Dana Alokasi Khusus 

Berdasarkan pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 

dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi 

Khsus merupakan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam 

Rencana Kerja Pemerintah. Dana Alokasi Khusus digunakan unutk 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.  

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarakn usulan kegiatan dan 

sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada menteri teknis oleh daerah 

tersebut dapat berentuk rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu, atau dapat 

berbentuk doumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk 

sektor-sektor serta sumber-sumber kebijkan instansi teknis terkait, kecuali usulan 

tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian Dana Reboisasi. 
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Pengertian Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil merupakan dana yan bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Wahyuni & 

Priyo,(2009 : 13). Menurut UU No. 55 tahun 2005 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebututhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari : 

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak  

2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 

Pengertian Belanja Daerah (BD) 

Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. Kelompok belanja administrasi umum terdiri 

atas empat dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program 

atau kegiatan, bealanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak 

langsung dan belanja langsung (Halim, 2009:135).Belanja tidak langsung 

merupakan belanja dianggarkan tidak terkait sacara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.  

METODE PENELITIAN 

Definisi Operasional (Variabel) 

Pendapatan Asli Daerah (   ) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama 

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Menurut Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Dana Alokasi Umum (   ) 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan 

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum 

diperoleh dengan melihat dana perimbangan yang terdapat pada Laporan 

Reaslisasi Anggaran Pemerintah Kota di Balikpapan.  
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Dana Alokasi Khusus (   ) 

Dana Alokasi Khusus digunakan unutk 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 (Nurcholis, 2007:195).  

Dana Bagi Hasil (   ) 

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan data skala rasio yang diukur dengan 

menggunakan jumlah dana perimbangan dari komponen dana bagi hasil pajak dan 

bukan pajak kabupaten / kota di Balikpapan dalam satuan rupiah.  

Variabel Dependen (Y) Yaitu :  

Belanja Daerah (Y) 

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu  

periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga 

komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja 

pembangunan. Merupakan data skala rasio yang diukur dengan menggunakan 

jumlah dan belanja daerah kabupaten/ kota di Balikpapan dalam satuan rupiah, 

untukselanjutnya sebagai variabel dependen.  

Uji Multikolinearitas 

Dari hasil pengujian model regresi diperoleh hasil untuk masing-masing variabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5. 

Keputusan Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Independ

en 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance   VIF                            

Keputusan Uji 

Multikolinearitas 

PAD 0,264 3,785 
Tidak Terejadi 

Multikolinearitas 

DAU 0,241 4,151 
Tidak Terejadi 

Multikolinearitas 

DAK 0,433 2,310 
Tidak Terejadi 

Multikolinearitas 

DBH 0,429 2,331 
Tidak Terejadi 

Multikolinearitas 
 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tabel diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel independen mempunyai nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai tolerance 

dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara 

semua variabel independen. 
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Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 
 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: bd 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atatu negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

Berdasarkan tabel interpretasi di atas, maka persamaan fungsinya menjadi: 

Selanjutnya interpretasi dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a.    = 0,442 adalah nilai kofisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah 

jika naik satu satuan, maka variabel Belanja Daerah akan meningkat sebesar 

0,442 dengan asumsi bahwa variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana Bagi Hasil bersifat konstan atau tidak mengalami 

perubahan. 

b.    = 0,442 adalah nilai kofisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah 

jika naik satu satuan, maka variabel Belanja Daerah akan meningkat sebesar 

0,442 dengan asumsi bahwa variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana Bagi Hasil bersifat konstan atau tidak mengalami 

perubahan. 

c.    = -0,028merupakan nilai kofisien regresi dari variabel Dana Alokasi Umum 

jika berkurang satu satuan , maka kebutuhan variabel Belanja Daerah akan 

turunsebesar 0,028 satuan dengan asumsi bahwa variabel Pendapatan Asli 

Daerah,Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil 

bersifat konstan atau tidak mengalami perubahan. 

d.    = - 0,059 adalah nilai kofisien regresi dari variabel Dana Alokasi Khusus 

jika berkurang satu satuan, maka variabel Belanja Daerah akan turun sebesar 

0,059 satuan dengan asumsi bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil bersifat konstan atau tidak mengalami 

perubahan 

e.    =- 0,170 adalah nilai kofisien regresi dari variabel Dana Bagi Hasil jika 

berkurang satu satuan, maka variabel Belanja Daerah akan turun sebesar 0,170 

satuan dengan asumsi bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.324 11.072  2.107 .089 

Pad .442 .128 1.038 3.452 .018 

Dau -.028 .170 -.052 -.166 .875 

Dak -.059 .102 -.134 -.572 .592 

Dbh -.170 .394 -.102 -.432 .684 
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Umum, dan Dana Alokasi Khusus bersifat konstan atau tidak mengalami 

perubahan 

 Dari hasil persamaan di atas, dengan tinglat keyakinan yang dipergunakan adalah 

95% selanjutnya akan dilakuka beebrapa pengujian statistik lainnya sebagai 

berikut : 

Uji Koefisien Kolerasi (R)  

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menggunakan SPSS 23 diperoleh nilai R 

sebesar 0,938 hal ini menunjukkan bahwaa terjadi hubungan yang sangat kuat 

antara variabel bebas yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, variabel Dana 

Alokasi Umum, Variabel Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap 

variabel Belanja Daerah yaitu berada pada posisi antara 0,900 – 1,000 interpretasi 

koefisien kolerasi. 

Uji Koeffisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi   ) dimaksudkan untuk megetahui tingkat ketepatan paling 

baik dalam analisa regresi, diamana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien 

detreminasi    ) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Angka Adjusted R Square adalah 

sebeasar 0,785. Hal ini mengandung pengertian bahwa variabel Belanja Daerah 

dapat dijelaskan oleh variabel dari empat variabel bebas yaitu :Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil hanya 

sebesar 78,5% sedangkan sisanya hanya sebesar 21,5 % adalah dari variabel lain 

yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Artinya lebih dari separuh kegiatan 

belanja daerah dibiayai menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil. 

Dari hasil persamaan di atas, dengan tinglat keyakinan yang dipergunakan adalah 

95% selanjutnya akan dilakuka beebrapa pengujian statistik lainnya sebagai 

berikut :        

Analisis Simultan / Variance (Uji F/F test) 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh anatara empat variabel bebas 

(variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

Dana Bagi Hasil) lak. Adapun terhadap variabel terikat (vaiabel balanja daerah) 

secara bersama-sama, sehingga bisa diketahui apakah variabel-vriabel tersebut 

dapat diterima atau ditolak. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

  

 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression .762 4 .191 9.208 .016a 

Residual .104 5 .021   

Total .866 9    

 

a. Predictors: (Constant), dbh, dau, dak, pad 
b. Dependent Variable: bd 



Analysis Of Local Original Income (Pad) General Allocation Fund (Dau), Fund Special Allocation 

(Dak), And Profit Sharing Fund (Dbh), On Local Expenditure City Of Balikpapan (Aniza 

Ameliasari, Dede Pebrianto) 
 

11 
 

a. Merumuskan hipotesis 

   =  
 
   

 
  

 
   

  
artinya bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap variabel Belanja Daerah. 

   =  
 
   

 
  

 
   

  
   artinya bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap variabel Belanja Daerah. 

b. Menetukanntingkat signifikansifikansi sebesar 5% (0.05). berdasarkan hasil uji 

Analisis simultan dijumlah tingkat signifikansi 0,16 lebih besar dari 0,05. 

c. Menentukan    tun  

Berdasarkan hasil perhitunga SPSS diperoleh        yaitu 9,208 

d. Menentukan  t   l 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 

menggunakan 5% (0,05), maka dfl daapt diperoleh dengan cara jumlah vaiabel 

dikurang 1 dan df2 dengan cara n-k (n adalah jumlah data k adalah jumlah 

variabel). 

       = α (k-1 ; n – k - 1) = 0,05 (4 -1  ; 10 – 4-1) = 0,05 ( 3: 5) = 5,41 

Kriteria pengujian :    diterima apabila    tun <  t   l  ditolak apabila 

   tun > t   lBerdasarkan perhitungan dan analisis data, diperoleh hasil    tun  

sebesar 9,208. Dengan demikian   ditolak karena    tun > t   l atau 9,208 > 

5,41. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang sah secara 

simultan (bersama – sama) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 

Uji Signifikansi /uji t (t test) 

Uji test (t test) pada dasarnya untuk memngetahui seberapa pengaruh suatu 

variabel independen / variabel bebas secara individual dalam menerangkan 

variaebl dependen / variabel terikat. Uji t digunakan untuk menunjukkan niai 

signifikansi dari masing-masing koefisisen regresi terhadap kenyataan yang ada, 

yang selanjutnya dengan menggunakan SPSS 23 penulis memaparkan  hasi 

pengujian signifikansi / uji t dengan dasar hasil tabel coefficient di bawah ini . 

Berdasarkan tabel di atas, maka pengujian signifikansi / uji t nya akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Variabel pendapatan Asli Daerah (  ) : 

Langkah-langkah pengujian : 

1) Merumuskan Hipotesis 
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   :  
 
   

 
  

 
   

  
 = 0 artinya bahwa tidak tedapat pengaruhsignifikan 

antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. 

   =  
 
    

 
   

 
    

  
  0 artinya bahwa tedapat pengaruh signifikan 

antara Pendapatan Asli Daerah terhdap Belanja Daerah. 

2) Menentukan Tingkat Signifikansi  : 

T n k t s  n f k ns  s   s r 5% (α=  , 5 atau α = 0,05) berdasarkan 

hasil uji parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 

0,05. 

3) Menentukan t  tun  

Rumus yang digunakan : 

                    
  

   
    

     

     
    = 3,453 

          diperoleh dari hasil perhitungan data SPSS yang tercatum pada 

tabel Coeficient yaitu sebesar = 3,4532 dengan nilai sig. 0,018. 

4) Menentukan tt   l : 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansimenggunakan 5% (0,05) dengan derajat kebebasan (df) adalah 

n-k-1, maka : 

       = (α/2 ;  n – k - 1)  = (0,05/2 ; 10 – 4 -1 ) = (0,025 ; 5)  = 2,570    

5) Kriteria pengujian  

   diterima apabila t  tun > -tt   l t ut  tun <tt   l 

   ditolak apabila t  tun < -tt   l atau t  tun >tt   l  

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 4.5, 

diperoleh t  tun  sebesar 3,452. Dengan demikian    ditolak karena 

t  tun > tt   l  atau 3,452> 2,570. Hal ini meunjukkan bahwa variabel 

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Belanja Daerah. 

b. Variabel Dana Alokasi Umum(  ) : 

Langkah-langkah pengujian : 

1) Merumuskan Hipotesis 

   :  
 
   

 
  

 
   

  
 = 0 artinya bahwa tidak tedapat 

pengaruhsignifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. 
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   =  
 
    

 
   

 
    

  
  0 artinya bahwa tedapat pengaruh signifikan 

antara Dana Alokasi Umumterhadap Belanja Daerah. 

2) Menentukan Tingkat Signifikansi  : 

T n k t s  n f k ns  s   s r 5% (α=  , 5 atau α = 0,05) berdasarkan 

hasil uji parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,875 lebih besar dari 

0,05. 

3) Menentukan t  tun  

Rumus yang digunakan : 

                    
  

   
      

       

     
       = - 0,165 

t  tun             diperoleh dari hasil perhitungan data SPSS yang tercatum pada 

tabel Coeficient yaitu sebesar = - 0,166 dengan nilai sig. 0,87 5. 

4) Menentukan tt   l : 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansimenggunakan 5% (0,05) dengan derajat kebebasan (df) 

adalah n-k, maka : 

       = (α/2 ;  n – k-1)  = (0,05/2 ; 10 – 4-1 ) = (0,025 ; 5)  = 2,570    

5) Kriteria pengujian  

   diterima apabila  t  tun > - tt   l t ut  tun <tt   l 

   ditolak apabila         < -        atau         >       

hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 4.5, diperoleh 

t  tun  sebesar - 0,166. Dengan demikian    diterima karena 

 t  tun > tt   l atau - 0,166>-2,570. Hal ini meunjukkan bahwa variabel 

Dana Alokasi Umum tidak pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja 

Daerah. 

c. Variabel Dana Alokasi Khusus(  ) : 

Langkah-langkah pengujian : 

1) Merumuskan Hipotesis 

   :  
 
   

 
  

 
   

  
 = 0 artinya bahwa tidak tedapat 

pengaruhsignifikan antara Dana Alokasi Khususterhadap Belanja Daerah. 

   =  
 
    

 
   

 
    

  
  0 artinya bahwa tedapat pengaruh signifikan 

antara Dana Alokasi Khususterhdap Belanja Daerah. 



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 2, No. 1, Maret 2018 
 

 

14 
 

2) Menentukan Tingkat Signifikansi   

T n k t s  n f k ns  s   s r 5% (α=  , 5 atau α = 0,05) berdasarkan hasil 

uji parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,592 lebih besar dari 0,05. 

3) Menentukan t  tun  

Rumus yang digunakan : 

                    
  

   
     = 

       

     
   = - 0,578 

                   diperoleh dari hasil perhitungan data SPSS yang tercatum pada 

tabel Coeficient yaitu sebesar = - 0,572 dengan nilai sig. 0,592. 

4) Menentukan tt   l : 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansimenggunakan 5% (0,05) dengan derajat kebebasan (df) adalah 

n-k, maka : 

       = (α/2 ;  n – k -1)   = (0,05/2 ; 10 – 4-1 )  = (0,025 ; 5)  = 2,570    

5) Kriteria pengujian  

   diterima apabila  t  tun > - tt   l t ut  tun <tt   l 

  ditolak apabila  t  tun < - tt   l atau  t  tun >tt   l 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 4.5, 

diperoleh t  tun  sebesar  -0,572. Dengan demikian    diterimakarena 

 t  tun >   tt   l  atau - 0,572>-2,570. Hal ini meunjukkan bahwa 

variabelDana Alokasi Khusus tidak pengaruh signifikan terhadap variabel 

Belanja Daerah. 

d. Variabel Dana Bagi Hasil(  ) : 

Langkah-langkah pengujian : 

1) Merumuskan Hipotesis 

   :  
 
   

 
  

 
   

  
 = 0 artinya bahwa tidak tedapat 

pengaruhsignifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. 

   =  
 
    

 
   

 
    

  
  0 artinya bahwa tedapat pengaruh signifikan 

antara Dana Bagi Hasilterhadap Belanja Daerah. 

2) Menentukan Tingkat Signifikansi   

T n k t s  n f k ns  s   s r 5% (α=  , 5 atau α = 0,05) berdasarkan hasil 

uji parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,684 lebih besar dari 0,05. 
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3) Menentukan t  tun  

Rumus yang digunakan : 

                    
  

   
        = 

       

     
   = - 0,431 

                   diperoleh dari hasil perhitungan data SPSS yang tercatum pada 

tabel Coeficient yaitu sebesar = - 0,432 dengan nilai sig. 0,684. 

4) Menentukan tt   l : 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansimenggunakan 5% (0,05) dengan derahat kebebasan (df) adalah 

n-k, maka : 

       = (α/2 ;  n – k-1)  = (0,05/2 ; 10 – 4 -1) = (0,025 ; 5) = 2,570    

5) Kriteria pengujian  

   diterima apabila  t  tun > - tt   l t ut  tun <tt   l 

   ditolak apabila         < -        atau         >      Berdasarkan hasil 

perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 4.5, diperoleh         

sebesar -0,432. Dengan demikian    diterimakarena -       >        atau 

-0,432 >-2,570. Hal ini meunjukkan bahwa variabelDana Bagi Hasil tidak 

pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

D r    s l   pot s s y n  m ny t k n “D du   sum  r P nd p t n Asl  

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bgai Hasil 

mempunyai pengaruh s  n f k n t r  d p r  l s  s  B l nj  D  r  ”, m k    s l 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dari hasil Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari 4 jenis uji dapat dijelaskan : 

a. Uji Normalitas : bahwa dari empat lima variabel yang diuji yaitu 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah seluruhnya menunjukkan data yang 

terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas : bahwa dari empat lima variabel yang diuji yaitu 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas yang dibuktikan dengan nilai Tolerance diatas 0,1 dan 

VIF dibawah 10. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah dengan nilai 

Tolerance di atas 0,1 yaitu sebesar 0,264 dan nilai VIF di bawah 10 yaitu 

3,785; variabel Dana Alokasi Umum dengan nilai Tolerance di atas 0,1 
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yaitu sebesar 0,241 dan nilai VIF di bawah 10 yaitu 4,151; variabel Dana 

Alokasi Khusu dengan nilai Tolerance di atas 0,1 yaitu sebesar 0,433 dan 

nilai VIF di bawah 10 yaitu 2,310; variabel Dana Bagi Hasil dengan nilai 

Tolerance di atas 0,1 yaitu sebesar 0,429 dan nilai VIF di bawah 10 yaitu 

2,331. 

c. Uji Heteroskedasitisitas : menunjukkan tidak terjadi hetroskedastisitas 

karena keempat variabel independen yang diuji yaitu variabel Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi 

Hasil dapat mempengaruhi variabel dependennya yaitu variabel Belanja 

Daerah. 

d. Uji Autokolerasi : dari hasil uji autokolerasi diperoleh Durbin-Watson 

sebesar 2,845. Dari tabel Durbin Waston didapat   = 0,376 dan   = 2,413. 

Dari tabel Model Summarydidapatkan nilai Durbin Watson sebesar 2,845 

dan nilai tersebut terletak antara (4-dU) dan (4-dL) atau 1,587 < 2,845 < 

3,624. 

2. Dari hasil Uji Regresi Berganda yang terdiri dari 4 (jenis) uji dapat dijelaskan 

: 

a. Uji Koefisien Kolerasi (R) : menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independennya sangat kuat yaitu sebesar 0,938 

yaitu berada pada posisi antara 0,800 – 1,000. 

b. Uji Koefisien Determinasi (  ) : menunkjukkan bahwa dari keempat 

variabel independen yang diuji yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil hanya dapat 

menjelaskan variabel Belanja Daerah sebesar 88,0%  artinya masih 

terdapat sisa 12,0% yang dapat menjelaskan variabel dependennya yang 

berasal dari luar model. Dengan demikian pengaruhnya tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Belanja Daerah.  

3. Analisis Variance (Uji F) : telah dibukt k n d n  n   s l uj    (α = 5%) 

dimana    tun  sebesar 9,208 dengan demikian    ditolak karena 

   tun > t   l  atau 9,208 > 5,41. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

Dana Bagi Hasil yang sah secara simultan (bersama – sama) berpengaruh 

signifikan terhadap belanja daerah. 

Penelitian ini mendukung penelitian Marisa Ayu Saputri (2014) yang 

menyatakan terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap belanja daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

4. Uji Signifikansi (Uji t) : uji ini akan membahas pengaruh masing-masing 

variabel independennya terhadap variabel dependen sebagai berikut :  



Analysis Of Local Original Income (Pad) General Allocation Fund (Dau), Fund Special Allocation 

(Dak), And Profit Sharing Fund (Dbh), On Local Expenditure City Of Balikpapan (Aniza 

Ameliasari, Dede Pebrianto) 
 

17 
 

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah : menunjukkan pengaruh signifikan 

terhadap variabel Belanja Daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi 

dilapangan, dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen 

Pajak Daerah yang memiliki nilai paling besar dan memiliki nilai yang 

selalu bertambah setiap tahunnya. Ini terbukti dengan t  tun >tt   l atau 

3,452> 2,570yang artinya bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja 

Daerah pada pemerintah Kota Balikpapan. Hasil tersebut menandakan 

bahwa semakin tinggi atau rendahnya Pedapatan Asli Daerah sudah 

mampu mempengaruhi pemenuhan pengadaan dari belanja daerah. 

b. Variabel Dana Alokasi Umum : menunjukkan tidak pengaruh 

signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Ini terbukti dengan nilai 

 t  tun > tt   l  atau - 0,166> -2,570. Hal ini meunjukkan bahwa 

variabelDana Alokasi Umumtidak pengaruh signifikan terhadap 

variabel Belanja Daerah Kota Balikpapan. Hasil tersebut 

menandakan bahwa semakin tinggi atau rendahnya Dana Alokasi 

Umum belum mampu mempengaruhi pemenuhan pengadaan dari 

Belanja Daerah. 

c. Variabel Dana Alokasi Khusus : menunjukkan tidak pengaruh 

signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Ini terbukti dengan 

 t  tun > tt   latau - 0,572>-2,570 yang berarti semakin tinggi atau 

rendahnya Dana Alokasi Khusus belum mampu mempengaruhi 

pemenuhan pengadaan belanja daerah. 

d. Variabel Dana Bagi Hasil : menunjukkan tidak pengaruh signifikan 

terhadap variabel Belanja Daerah Berdasarkan hasil perhitungan dan 

analisis data sebagaimana tabel 4.5, diperoleh  t  tun >  tt   l atau -

0,432 >-2,570. Hal ini meunjukkan bahwa variabelDana Bagi Hasil 

tidak pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah Kota 

Balikpapan. 

PENUTUP  

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa secara Simultan 

(bersama-sama), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. 

2. Dari hasil penelitian secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan asli 

daerah kota Balikpapan sangat mempengaruhi belanja daerah. 

b. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penerimaan transfer dari 
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pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi 

belanja daerah. 

c. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penerimaan transfer dari 

pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusu tidak mempengaruhi belanja 

daerah.  

d. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penerimaan transfer dari 

pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi belanja 

daerah.  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dalam pengguanaan dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, Pemerintah Daerah memiliki 

wewenang yang lebih besar untuk mengelola dana tersebut, maka Pemerintah 

Daerah diaharpkan dapat mengelolanya secara efektif dan efisien. 

2. Dalam pembiayaan belanja daerah, diharapkan kepada pemerintah daerah 

untuk dapat meningkatkan potensi daerahnya sebagai wujud kemandirian 

daerah dalam membiayai belanjanya dan untuk mengurangi ketergantungan 

daerah terahadap pemerintah pusat. 
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