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ABSTRAK
Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan
keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki
sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. UU Nomor 32
Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat
akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber
dari pajak dan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;
pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah; pengaruh DAU terhadap Belanja
Daerah; pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah; dan PAD terhadap Belanja
Daerah. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengambil data selama
3 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan DBH, DAU,
DAK, PAD, dan Belanja Daerah di Pulau Jawa dengan menggunakan teknik
purposif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; DBH, DAU, dan
PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BED, namun DAK tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BED.
Kata Kunci: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah
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ABSTRACT
Local autonomy is an effort to empower local decision freely to manage its
resources appropriate to interests , priorities, and potentials of local itself. Based
on laws (UU no. 32 on 2004) for decentralization implementation, the central
government will transfer proportion funds as DBH, general allocation fund (DAU),
and special allocation fund (DAK) from taxes and natural resources. This research
try to find out ; influence of DBH to BED ; influence of DAU to BED ; influence of
DAK to BED, and influence of PAD to BED. This research use secondary data
from DBH, DAU, DAK, PAD and BED in Java from 2012 until 2014 with purposive
technique. This research also use descriptive analysis and multiple regression as
data analysis. The result shows ; DBH, DAU, and PAD positive and significantly
influence to BED, but DAK not positive and significantly influence to BED.
Keyword: DBH, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional
Original Income, BED
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi
tonggak dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya
pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa
untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas,
dan potensi daerah sendiri. Berlakunya kedua undang-undang tersebut membawa
konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian
dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana tersebut tercermin
dalam anggaran belanja daerah yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan
desentralisasi, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri
dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dengan
demikian, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan
dana transfer. Selain dana perimbangan, pemerintah daerah memiliki sumber
penerimaan daerah lain berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah
dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan daerah tersebut diharapkan dapat
digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan
daerahnya secara optimal.
Belanja daerah merupakan pengalokasian dari dana-dana yang dituntut untuk
dikelola secara efektif dan efisien. Belanja daerah digunakan dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan setiap
provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan
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urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja daerah tersebut
diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
untuk memenuhi kewajiban daerah dengan meningkatkan pelayanan dasar,
kesehatan, pendidikan, fasilitas publik yang layak, serta mengembangkan sistem
jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin banyak dana penerimaan daerah yang
didapat, maka semakin banyak pula pengeluaran belanja daerah tersebut yang dapat
terpenuhi.
Dengan diselenggarakannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut
mampu membangun dan mengembangkan daerahnya masing-masing agar
pemerintah daerah tersebut mandiri dan tidak bergantung dengan pemerintah pusat.
Melalui APBD yang disusun oleh pemerintah daerah, diharapkan pemerintah
daerah dapat mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga pendapatan asli daerah
yang dihasilkan menjadi bagian terbesar dalam membiayai pengeluaran belanja
daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU, DAK, DBH, dan PAD
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah.
Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
sudah banyak dilakukan antara lain oleh Syafrudin (2014), Setiawan (2010),
Kusumadewi (2007), dan Prakosa (2004). Dari penelitian-penelitian tersebut
diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja. Demikian
pula penelitian menurut Darmayuda et al. (2015), Nurdini et al. (2014), dan
Fahzurah (2014). Dari penelitian-penelitian tersebut diperoleh bahwa dana
perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja daerah. Oleh karena itu,
judul penelitian ini adalah “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja Daerah”.
1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada penjelasan di atas,
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian kali ini adalah:
1.

Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

2.

Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
2
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3.

Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

4.

Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:
1.

Untuk menguji kembali pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.

2.

Untuk menguji kembali pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
Daerah.

3.

Untuk menguji kembali pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja
Daerah.

4.

Untuk menguji kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Daerah.

1.4

Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat yang ingin dicapai peneliti antara lain:
1.

Memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih efektif dan
efisien dalam memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan
pendapatan asli daerah dan disajikan secara transparan demi terwujudnya
pengelolaan pemerintah yang baik (good government governance).

2.

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan
daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3.

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lain yang tertarik
untuk meneliti pada bidang penelitian ini.

1.5

Kontribusi Peneliti

Dalam penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang yang
dilakukan oleh Fahzurah (2014). Namun, yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah objek pada penelitian dan rentang waktu tahun
penelitian. Fahzurah menggunakan Pulau Kalimantan dengan rentang waktu tahun
penelitian selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagai
objek penelitian dan rentang waktu penelitian. Penelitian yang akan peneliti
lakukan menggunakan Pulau Jawa sebagai objek penelitian dengan rentang waktu
selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun
2004). Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi yang
berarti penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah menyebabkan
pertumbuhan ekonomi kota dan desa mengalami peningkatan karena memiliki
kesempatan yang sama untuk tumbuh, serta keputusan daerah masing-masing dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa harus menunggu keputusan
dari pemerintah pusat.
2.2

Perimbangan Keuangan

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah
suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan,
dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran
pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU Nomor 33
Tahun 2004). Kebijaksanaan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dilakukan dengan pembagian kewenangan atau money
follow function.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberikan kewenangan
untuk memungut pajak atau retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan, serta
bantuan keuangan yang dikenal dengan dana perimbangan.
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2.3

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana perimbangan
memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana
perimbangan, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana
perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah dana perimbangan setiap tahunnya
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2.4

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada kepala daerah dengan memperhatikan potensi daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Tujuan
utama dari dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal
antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan
sumber daya alam (SDA).
2.5

Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah
dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan
kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar
dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (UU Nomor 33 Tahun
2004).
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2.6

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus
daerahnya (UU Nomor 33 Tahun 2004). Pengalokasian DAK kepada daerah
tertentu digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari
program yang menjadi prioritas nasional dan ditentukan dengan memperhatikan
tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari
rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu, DAK
dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) . DAK tidak
bisa digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,
penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, perhitungan
alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :
1.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, dan

2.

Penentuan besaran alokasi DAK pada masing-masing daerah.

2.7

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal
dari sumber ekonomi asli yang ada di daerah tersebut. Pasal 157 UU Nomor 32
Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:
1.

Hasil Pajak Daerah

2.

Hasil Retribusi Daerah

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.8

Belanja Daerah

Belanja daerah (BED) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
(UU Nomor 32 Tahun 2004). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
menyatakan bahwa belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah
6
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kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
dengan ketentuan perundang-undangan.
2.9 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan
melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
2.9.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat
yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil
berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah seperti belanja
daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
Deller et al. (2007) dalam Prakosa (2004) menganalisis hubungan pendapatan
yang berasal dari bagi hasil dengan menggunakan suatu model perilaku keuangan
lokal dengan menggunakan data 582 kota dan desa di Wisconsin, Amerika Serikat
dan menemukan bahwa untuk setiap dollar kenaikan dalam pendapatan daerah,
maka pengeluaran belanja daerah meningkat sekitar 12 sampai 15 sen. Setiap
kenaikan dalam pendapatan bagi hasil tersebut, peningkatan pengeluaran belanja
daerah mencapai 46-55 sen. Hasil ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil
berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan konsep diatas, maka dapat
ditarik hipotesis sebagai berikut :
𝐇𝟏 = Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2.9.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah berupa
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penentuan alokasi DAU
ini dapat mempengaruhi belanja daerah. Apabila kebutuhan belanja daerah besar
maka alokasi DAU yang diberikan besar, dan apabila kebutuhan belanja daerah
kecil maka alokasi DAU yang diberikan kecil. Temuan ini juga didukung oleh
penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumadewi (2007) yang menyatakan bahwa
pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah daerah yang
7
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kemudian disebut dengan tax-spend hypothesis. Berdasarkan konsep dan temuantemuan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :
𝐇𝟐 = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2.9.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang bersifat khusus untuk
mengatasi masalah khusus yang berasal dari APBN dengan tujuan utama untuk
pembangunan nasional. Dana ini diprioritaskan untuk membantuu daerah yang
memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dan hanya diberikan
kepada daerah yang benar-benar membutuhkan dana tersebut.
Pemberian DAK mempengaruhi belanja daerah karena pemerintah pusat
memberikan DAK kepada pemerintah daerah untuk belanja daerah dalam hal
kebutuhan khusus, yang menjadi perhatian pemerintah pusat terkait bidang
pendidikan,

kesehatan,

dan

infrastruktur

untuk

mendorong

percepatan

pembangunan daerah. Semakin banyak jumlah DAK yang diberikan, semakin
banyak belanja daerah terkait kebutuhan khusus yang dapat dipenuhi. Berdasarkan
konsep dan temuan diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
𝐇𝟑 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2.9.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang
bersumber dari sumber ekonomi asli yang ada dari daerah tersebut. Sehingga,
semakin banyak PAD yang didapat maka daerah tersebut semakin mudah
memenuhi kebutuhan belanja daerah tanpa harus bergantung dari pemerintah pusat.
Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu dan mandiri dalam memenuhi
kebutuhan belanjanya dan menjadi daerah otonom. Berdasarkan konsep dan temuan
diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
𝐇𝟒 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah
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2.10

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan, teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis diatas, maka
dibuat kerangka pemikiran seperti dibawah ini :
Kerangka Pemikiran
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus
Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum

Pendapatan Asli Daerah

9
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah data dana bagi hasil, dana alokasi umum, data
alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah di Pulau Jawa yang
meliputi 80 daerah kabupaten dan 28 daerah kota. Penelitian ini mengambil data
selama 3 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sehingga terdapat
310 data penelitian.
3.2

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data berupa data sekunder yaitu, Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah yang terdapat pada laporan realisasi APBD
di Pulau Jawa tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yang diperoleh melalui situs
departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(djpk.depkeu.go.id). Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive
sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan
tertentu dan dengan tujuan tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini
dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Selain itu dilakukan studi pustaka, yaitu
dengan mencari teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan penelitian ini.
3.3

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau
variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah belanja daerah.
3.3.2 Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau
dengan kata lain, variabel independen merupakan variabel bebas. Ada 4 variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH),
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Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
3.4

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan
model regresi linear berganda, yang dalam uji regresi tersebut akan diuji pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen dengan bantuan pengolahan data
dengan menggunakan program SPSS 15. Namun, sebelumnya akan dilakukan uji
asumsi klasik untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan
normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif
Statistika deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari alat, teknik,
atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan
kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Statistik deskriptif ini
menggambarkan tentang data masing-masing variabel yang telah diolah, antara lain
jumlah minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.
3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda merupakan suatu alat analisis dalam ilmu statistik
yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Bentuk model regresi linear berganda yaitu sebagai
berikut :
Y= 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏 𝐗 𝟏 + 𝛃𝟐 𝐗 𝟐 + 𝛃𝟑 𝐗 𝟑 + ⋯ + 𝛃𝐤 𝐗 𝐤 + 𝛆
3.4.3 Uji Asumsi Klasik
Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda yaitu lolos
dari uji asumsi klasik. Ada 4 (empat) jenis uji dalam uji asumsi klasik yang akan
diuraikan dibawah ini, yaitu :
1.

Uji Normalitas

2.

Uji Multikolinearitas

3.

Uji Heteroskedastisitas

4.

Uji Autokorelasi

11
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3.5

Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah dengan
melakukan uji statistik yang terdiri dari uji F, uji t statistik, dan koefisien
determinasi (R2) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dana perimbangan yang
terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dana bagi hasil,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap
belanja daerah. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota yang ada di Pulau
Jawa selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
4.2

Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari
nilai terkecil (minimum), nilai terbesar (maksimum), nilai rata-rata (mean), dan
standar deviasi.
Hasil Analisis Deskriptif
Variabel
DBH
DAU
DAK
PAD
BED

N
310
310
310
310
310

Minimum
11.910.513.000
10.616.255.280
15.235.050.000
23.533.249.204
15.535.670.400

Maksimum
Rata-Rata
Standar Deviasi
202.613.507.000 64.097.668.114,20 38.153.151.907,004
170.245.290.900 80.485.996.279,68 27.239.824.407,205
157.273.640.000 64.143.646.361,29 26.568.164.851,740
407.987.714.453 128.880.099.089,96 67.475.777.653,684
289.782.067.778 130.475.122.044,77 51.263.680.781,627

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 15
4.2.2 Uji Asumsi Klasik
Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda yaitu lolos
dari uji asumsi klasik. Ada 4 (empat) jenis uji dalam uji asumsi klasik yang akan
diuraikan dibawah ini, yaitu :
4.2.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali, 2011).
13
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Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
310
Kolmogorov-Smirnov Z
1,642
Signifikansi Pvalue
0,170

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 15
Berdasarkan tabel di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,642
dan signifikansi Pvalue pada 0,170. Hal ini berarti H0 diterima yang berarti data
berdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih besar dari α atau 0,170 > 0,05.
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011).
Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel
Korelasi PAD
DAK
DBH
DAU
Variabel
DBH
DAU
DAK
PAD

PAD
1,000
0,300
-0,199
-0,479

DAK
0,300
1,000
-0,050
-0,719

Nilai Tolerance
0,844
0,371
0,471
0,747

DBH
-0,199
-0,050
1,000
-0,139

VIF
1,185
2,698
2,125
1,339

DAU
-0,479
-0,719
-0,139
1,000

Hasil
Diterima
Diterima
Diterima
Diterima

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 15
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, besaran korelasi antar variabel
independen tampak bahwa hanya variabel DAU yang mempunyai korelasi cukup
tinggi dengan variabel DAK dengan tingkat korelasi sebesar -0,719 atau sekitar
71,9%. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak
terjadi multikolinieritas yang serius.
Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel
independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada
korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan
nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak
14
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ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam
model regresi.
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan Uji Glejser
yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel
DBH
DAU
DAK
PAD

Signifikansi PValue
0,533
0,930
0,450
0,370

Hasil
Terjadi homoskedastisitas
Terjadi homoskedastisitas
Terjadi homoskedastisitas
Terjadi homoskedastisitas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 15
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun variabel
independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari
probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas
atau terjadi homoskedastisitas.
4.2.2.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi
digunakan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi
dapat dilihat sebagai berikut :
Hipotesis nol
Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi negatif
Tidak ada autokorelasi negatif
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif

Keputusan
Tolak
Tidak ada keputusan
Tolak
Tidak ada keputusan
Terima

Jika
0 < d < dl
dl ≤ d ≤ du
4 – dl < d < 4
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
du < d < 4 – du
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Hasil Uji Autokorelasi
R
0,806

Model Summary
R Square
Adjusted R Square
0,850
0,845

Durbin-Watson
1,866

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 15
Dari hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar
1,866, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai
signifikansi 5%, jumlah sampel 310 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4),
maka pada tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai :
Tabel Durbin-Watson
N
15
.
.
310

k=4
dl
0,685
.
.
1,794

Du
1,977
.
.
1,833

Oleh karena nilai Durbin-Watson 1,866 lebih besar dari batas atas (du) 1,833 dan
kurang dari 4 – 1,833 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau
dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.
4.3

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen
yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan PAD terhadap variabel dependen belanja
daerah. Model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
BED = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏 𝐃𝐁𝐇 + 𝛃𝟐 𝐃𝐀𝐔 + 𝛃𝟑 𝐃𝐀𝐊 + 𝛃𝟒 𝐏𝐀𝐃 + 𝛆
Hasil regresi menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara variabel dependen
dengan variabel independen dapat digambarkan dalam persamaan regresi berganda
sebagai berikut :
BED = 8.832.095.609 + 0,156 DBH + 0,729 DAU + 0,449 DAK + 0,343 PAD
4.4

Uji Hipotesis

4.4.1 Uji t Statistik
Uji t statistik digunakan untuk melihat model regresi secara parsial. Pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t statistik.
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Hasil Uji t Statistik
Variabel
(Constant)
DBH
DAU
DAK
PAD

B
8.832.095.609
0,156
0,729
0,449
0,343

Std. Error

T

0,050 3,145
0,105 6,954
0,095 4,710
0,030 11,510

Sig.

Prediksi

Hasil

0,002 b1 positif Diterima
0,000 b2 positif Diterima
0,110 b3 positif Ditolak
0,000 b4 positif Diterima

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 15
Hasil pengujian pada hipotesis pertama dilakukan melalui pengujian
signifikansi koefisien regresi dari variabel DBH. Hipotesis pertama penelitian ini
menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil uji t untuk
variabel DBH melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,156 dan nilai signifikansi
atau Pvalue t hitung 0,002 pada tingkat signifikansi α = 5%. Hasil ini menunjukkan
bahwa variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansi
variabel DBH lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,002 < 0,05). Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja
daerah dan hipotesis pertama dalam penelitian diterima.
Pengujian terhadap hipotesis kedua dalam penelitian ini dilakukan melalui
pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel DAU. Hipotesis kedua
penelitian ini menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil
uji t untuk variabel DAU melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,729 dan nilai
signifikansi atau Pvalue t hitung 0,000 pada tingkat signifikansi α = 5%. Hasil ini
menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan karena nilai
signifikansi variabel DAU lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,000 < 0,05).
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap
belanja daerah dan hipotesis kedua dalam penelitian diterima.
Pengujian terhadap hipotesis ketiga dalam penelitian ini dilakukan melalui
pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel DAK. Hipotesis ketiga
penelitian ini menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil
uji t untuk variabel DAK melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,449 dan nilai
signifikansi atau Pvalue t hitung 0,110 pada tingkat signifikansi α = 5%. Hasil ini
menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan karena
nilai signifikansi variabel DAK lebih besar dari tingkat signifikansi (0,110 > 0,05).
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja
daerah dan hipotesis ketiga dalam penelitian ditolak.
Pengujian terhadap hipotesis keempat dalam penelitian ini dilakukan melalui
pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel PAD. Hipotesis keempat
penelitian ini menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil
uji t untuk variabel PAD melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,343 dan nilai
signifikansi atau Pvalue t hitung 0,000 pada tingkat signifikansi α = 5%. Hasil ini
menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan karena nilai
signifikansi variabel PAD lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,000 < 0,05).
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap
belanja daerah dan hipotesis keempat dalam penelitian diterima.
4.4.2 Uji F
Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen
atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.
Hasil Uji F

Regresi
Residual
Total

ANOVA
df
F
4 141,389
305
309

Sig.
0,000

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 15
Hasil analisis uji F menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Hasil
tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R
0,806

Model Summary
R Square Adjusted R Square
0,850

0,845

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 15
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Berdasarkan tabel, besarnya adjusted R2 sebesar 0,845. Hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independen dalam mempengaruhi
model persamaan regresi adalah sebesar 84,5% dan sisanya sebesar 15,5%
disebabkan oleh variabel lain.
4.5

Pembahasan Variabel Penelitian

4.5.1 Pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah
Hipotesis dalam penelitian ini adalah DBH berpengaruh terhadap belanja daerah.
Berdasarkan hasil analisis data, variabel DBH memiliki koefisien regresi sebesar
0,156 dan signifikansi sebesar 0,002. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DBH
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin

banyaknya

jumlah DBH yang diberikan, semakin banyak belanja daerah yang dapat
dikeluarkan

untuk

meningkatkan

pelayanan

publik

dan

pengembangan

infrastruktur di setiap daerah.
Hal ini konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdini et al.
(2014) menunjukkan bahwa secara parsial DBH berpengaruh positif terhadap
belanja daerah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahzurah
(2014) menunjukkan bahwa DBH secara parsial berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja daerah.
4.5.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah
Hipotesis dalam penelitian ini adalah DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.
Berdasarkan hasil analisis data, variabel DAU memiliki koefisien regresi sebesar
0,729 dan signifikansi 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
DAU memiliki jumlah alokasi dana lebih besar dari DAK dan DBH. Dengan
adanya DAU, diharapkan kesenjangan keuangan yang terjadi antar daerah
berkurang dan terciptanya stabilitas kegiatan ekonomi di setiap daerah. Hal ini
konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014), Kusumadewi
(2007), Nurdini et al. (2014), dan Fahzurah (2014) yang menunjukkan bahwa DAU
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
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4.5.3 Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah
Hipotesis dalam penelitian ini adalah DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.
Berdasarkan hasil analisis data, variabel DAK memiliki koefisien regresi sebesar
0,449 dan signifikansi 0,110. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dari penelitian ini
membuktikan bahwa besar kecilnya DAK tidak mempengaruhi belanja daerah. Hal
ini sesuai dengan penelitian Darmayuda et al. (2015) yang menunjukkan bahwa
DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.
4.5.4 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
Hipotesis dalam penelitian ini adalah PAD berpengaruh terhadap belanja daerah.
Berdasarkan hasil analisis data, variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar
0,343 dan signifikansi 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Prakosa (2004), Kusumadewi (2007), Setiawan (2010),
Syafrudin (2014), Nurdini et al. (2014), dan Darmayuda et al. (2015) yang
menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan analisis serta pembahasan yang telah
dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan dengan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Dana
Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah
(BED). Besarnya pengaruh DBH terhadap BED adalah 0,156. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin banyak jumlah DBH yang diberikan, semakin banyak belanja
daerah yang dapat dikeluarkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan
pengembangan infrastruktur di setiap daerah.
Kesimpulan kedua dari penelitian menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum
(DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BED).
Besarnya pengaruh DAU terhadap BED adalah 0,729. Hal ini menunjukkan bahwa
apabila DAU meningkat, diharapkan adanya pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.
Kesimpulan ketiga dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK)
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (BED). Besarnya
pengaruh antara DAK terhadap BED adalah sebesar 0,449. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari DAK terhadap BED, karena
DAK hanya diberikan kepada daerah yang memiliki kebutuhan khusus yang
menjadi prioritas nasional.
Kesimpulan keempat dari penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BED).
Besarnya pengaruh antara PAD terhadap BED adalah sebesar 0,343. Hal ini
menunjukkan bahwa besarnya PAD berpengaruh terhadap belanja daerah sehingga
dengan meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi
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masyarakat, menggali potensi pendapatan daerah agar dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan antara lain dalam penelitian ini belum
mencakup aspek-aspek lain yang mungkin dapat mempengaruhi dan menjadi faktor
penting lain dalam penelitian, misalnya ditinjau dari segi kebijakan publik, aspek
politik, dan aspek manajemen keuangan.
5.3 Saran
Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan,
maka diberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan faktor
penting lainnya dalam penelitian, misalnya ditinjau dari aspek manajemen
keuangan.
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