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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasca terjadinya krisis keuangan Asia serta krisis yang menimpa Indonesia para 

tahun 1998, pemerintah mengubah paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi. Hal ini juga berpengaruh pada pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah
1
. Pada tahun 1999 wacana ini dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (telah diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004) 

yang diikuti dengan adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah. Pembentukan otonomi daerah ini menjadi langkah awal bagi 

gencarnya pembangunan serta kemandirian daerah.  

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan salah satu 

bentuk implementasi otonomi daerah. Otonomi tersebut tercermin dari kewenangan 

independen yang dimiliki setiap daerah, untuk mengurus pelaksanaan pemerintahan, 

membentuk struktur aparat administrasi daerah, menyusun dan merealisasikan Anggaran 

dan Belanja Daerah, serta menyusun dan menerapkan pengendalian internal atas 

pelaksanaan wewenang-wewenang tersebut (UU No 32 tahun 2004 Tentang Otonomi 

Daerah). 

 Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tiap-tiap pemerintah daerah 

harus mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, 

adil, merata dan berkesinambungan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah 

daerah harus mampu mengelola potensi daerahnya yang berupa sumber daya alam, sumber 

daya manusia hingga potensi sumber daya keuangan secara optimal (Pridesi : 2009). Lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib 

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelanggaraan pemerintahan. 

  

                                                           
1
 Bahrullah Akbar : Fungsi Manajemen Keuangan Daerah,2002.  
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa “Keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan 

daerah tersebut. Peran dari anggaran dalam penyelanggaraan pemerintahan khususnya 

pemerintah daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan 

prasarana umum. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penyediaan sarana umum 

terkait dengan belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi 

satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah (Halim,2004a:73).  

Belanja modal merupakan salah satu pos dalam APBD yang dimaksudkan untuk 

mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahaan maupun penyediaan kebutuhan 

publik.  

Otonomi daerah serta desentralisasi keuangan tidak bisa terlepas dari pelaksanaan 

pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas 

pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembagunan daerah tidak 

mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. 

Pembagunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam 

APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui 

proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai 

pendukung proses pembangunan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan. 

Penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja tentunya akan semakin berpengaruh 

dalam penetapan tujuan dan outcome hingga akhirnya diejawantahkan kedalam angka-

angka pada pos belanja modal APBD.  

Di sisi lain, dalam membiayai belanja modal tersebut pemerintah daerah perlu 

memiliki pengelolaan keuangan yang memadai. Pembiayaan atas pembangunan tersebut 

juga merupakan perwujudan otonomi daerah yang bertujuan membangun kemandirian 

pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatn yang diperlukan daerah (Priradesi : 2009).   

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat 

digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya 
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pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai 

kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Dalam variabel kemandirian keuangan, 

pendapatan asli daerah merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana 

sebuah daerah (dalam penelitian kali ini terdiri dari kabupaten/kota) dapat mendanai sendiri 

kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melihat adakah pengaruh antara alokasi 

belanja modal terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan  penelitian ini terfokus pada: 

1. Bagaimanakah pengalokasian belanja modal pada anggaran belanja Pemerintah 

Daerah? 

2. Bagaimanakah tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Daerah? 

3. Apakah terdapat pengaruh pengalokasian belanja modal terhadap kemandirian 

keuangan Pemerintah Daerah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh alokasi belanja 

modal terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana pengalokasian belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pemerintah Daerah 

2. Mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan terkait dengan kemandirian keuangan 

kota Daerah 

3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara alokasi belanjda modal dengan tingkat 

kemandirian keuangan Pemerintah Daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk : 
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1. Membantu Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka mengevaluasi pengalokasian 

belanja modal yang telah dijalankan selama ini 

2. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah atas pengalokasian belanja modal 

terhadap kemandirian keuangan 

3. Memberikan evaluasi dan  rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam 

mengoptimalkan pengelolaan keuangannya 

4. Membantu para investor maupun calon investor untuk melihat potensi pemerintah dilhat 

dari pengelolaan keuangan daerahnya 

5. Mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan secara umum dan 

pengelolaan keuangan secara khusus pada Pemerintah Daerah serta menjadi acuan bagi 

penelitian berikutnya.  

  

1.5. Batasan Penelitian 

Adapun batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi pada data Realisasi APBD Pemerintah Daerah Tingkat II  

2. Penelitian ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 

3. Penelitian ini dilakukan pada periode 2010 dengan menggunakan data Realisasi APBD 

2005-2009 dengan mengambil sampel 32 kota-kabupaten 

 

1.6. Model Operasional Penelitian 

 1.6.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan kuantitatif, dimana data yang digunakan 

merupakan data kuantitatif dari data Realisasi APBD Pemerintah Daerah tahun 

2005-2009 yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia..  

 

 1.6.2. Sumber Data 

  Data umum meliputi : 

1. Kompilasi RAPBD tahun 2005-2009 

2. Artikel,jurnal dan Penelitian terdahulu yang terkait  
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  Data khusus meliputi : 

1. Kompilasi Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Tahun 2005-2009 

 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data  

1. Studi Perpustakaan  

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mendapatkan data-data maupun 

informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan penganggaran serta 

pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu sebagai pembanding dan 

bahan referensi, penulis juga melakukan studi perpustakaan guna mendapatkan, 

mempelajari, dan menelaah literature – literature ilmiah, artikel – artikel, sumber 

bacaan dari internet dan bahan bacaan lainnya yang dapat dijadikan benchmark 

atas penelitian mengenai implementasi penganggaran berbasis kinerja serta 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

 

1.6.4. Teknik Analisa Data dan Operasionalisasi Variabel 

  Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian asosiatif yang 

bertujuan mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. (Sugiyono,2006). 

Pengolahan data menggunakan metode regresi pada data panel. Variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

  Variabel Independen 

1. Variabel Alokasi Belanja modal dilihat melalui rasio belanja modal per total 

belanja yang tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Depok 

dari tahun 2006 hingga tahun 2009 

 

 

 Variabel Dependen : 

2. Variabel Kemandirian keuangan daerah dilihat melalui rasio kemandirian 

keuangan daerah menurut Widodo dan Halim(2004:232), yang berupa : 
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Data rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 

(kompilasi Laporan Realisasi APBD)  

 

 

Kedua variabel diatas kemudian diproksikan menjadi bentuk model analisis dengan 

menggunakan regresi berganda, yaitu : 

 

 

Dimana, data merupakan data panel 400 populasi  

Yil = Kemandirian Keuangan 

α = konstanta 

βit= Koefisien regresi X1 

Xit = Variabel Alokasi Belanja Modal 

εil = Variabel Error Random  

i = 1,2,….N 

ketikavariabel model tidak bisa dijelaskan oleh variabel independennya  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab utama, diantaranya : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

Bab II : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisikan analisis dari penelitian yang dilakukan dan juga akan dijelaskan 

bagaimana temuan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 

Bab III : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran yang terkait dengan 

penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya 
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BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

II.1 Hasil Pemilihan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data realisasi APBD tahun 

2005-2009 yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel yang diambil 

merupakan institusi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah tingkat II, yakni 

Kabupaten dan Kota. Penulis mengambil sampel sebanyak 32 dengan metode purposive 

sampling-judging. Jumlah 32 diambil berdasarkan sampel dapat diasumsikan terdistribusi 

normal yaitu 30, dan penunjukan kabupaten kota yang dipilih merupakan judgment.  

Daftar Kabupaten/Kota Daftar Kabupaten/Kota 

Kab. Aceh Utara 

Kota Banda Aceh 

Kab. Toba Samosir 

Kota Medan 

Kab. Agam 

Kota Bukit Tinggi 

Kab. Bengkalis 

Kota Pekanbaru 

Kota Bengkulu 

Kota Jambi 

Kab. Ogan Komering Ilir 

Kota Palembang 

Kab. Bandung 

Kota Depok 

Kab. Blora 

Kab. Bantul 

Kota Metro 
 

Kab. Bekasi 

Kab. Kapuas Hulu 

Kab. Barito Selatan 

Kota Palangka Raya 

Kab. Kota Baru 

Kab. Kutai 

Kota Samarinda 

Kab. Minahasa 

Kota Tomohon 

Kab. Banggai 

Kota Palu 

Kab. Pekalongan 

Kota Pagar Alam 

Kab. Tasikmalaya 

Kota Pariaman  
 

 

Pemilihan judgement sampling didasarkan pada pemerataan pertimbangan geografis 

antara kabupaten dan kota, yang berada di wilayah, barat dan timur. Selain itu berdasarkan 

kelengkapan data yang berhasil penulis dapatkan.  

 

 

 



Raisa Annisa-0706164681 |Proposal Penelitian 11 

 

II.2 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel Statistik Deskriptif 

(Dalam satuan persen) 

 

Variabel N Minimum  Maksimum Rerata  Simpangan 

Baku 

Median 

BMOD 32 5.310000 55.50000 26.0867 10.99038 25.14500 
 

MAND 32 0.350000 33.28000 7.929688 6.084051 6.320000 
 

Keterangan  : 

BMOD = Variabel Alokasi Belanja Modal (independen) 

MAND = Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (dependen) 

 

 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rerata pada variabel belanja modal adalah 

sebesar 26,09%, ini berarti dari sampel yang diambil rata-rata proporsi alokasi belanja 

modal (Belanja Modal / Total Belanja) di Kabupaten Kota adalah sebesar 26,09%. Hal ini 

berarti belanja pembangunan (belanja modal) rata-rata menjadi prioritas 1/5 dari total 

belanja yang dialokasikan. Selanjutnya untuk variabel kemandirian keuangan rata-rata 

rasionya adalah sebesar 7% , ini berarti bahwa institusi pemerintah  daerah hanya bisa 

mendanai secara mandiri kegiatan daerahnya sebesar 7% dari Pendapatan Asli Daerahnya.  

 Simpangan Baku dari variabel Belanja Modal adalah sebesar 10,99% , ini berarti 

rentang variabel ini relatif sedang,sehingga kisaran reratanya cukup merepresentasikan 

proporsi belanja modal pada sampel yang diambil. Selanjutnya simpangan baku untuk 

variabel kemandirian keuangan adalah sebesar 6,32%  artinya simpangan semakin sempit, 

dan rerata dari sampel lebih merepresentasikan keadaan seluruh sampel kemandirian 

keuangan pemerintahan daerah tingkat II. Secara umum rentang kedua variabel  dalam taraf 

yang sedang sehinggga rerata yang ada mampu mencerminkan pemerataan rentang sampel. 
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II.3 Pengujian 

Berikut adalah data yang diperoleh melalui pemrosesan data melalui program Stata : 

 

1. PLS 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     160 

-------------+------------------------------           F(  1,   158) =    7.87 

       Model |  .091720847     1  .091720847           Prob > F      =  0.0057 

    Residual |  1.84239855   158   .01166075           R-squared     =  0.0474 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0414 

       Total |  1.93411939   159  .012164273           Root MSE      =  .10798 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        bmod |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        mand |  -.3947147   .1407384    -2.80   0.006     -.672686   -.1167435 

       _cons |   .2923436   .0140457    20.81   0.000     .2646022    .3200851 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. FIXXED EFFECT  
 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       160 

Group variable: daerah                          Number of groups   =        32 

 

R-sq:  within  = 0.0004                         Obs per group: min =         5 

       between = 0.0783                                        avg =       5.0 

       overall = 0.0474                                        max =         5 

 

 

 

                                                F(1,127)           =      0.05 

corr(u_i, Xb)  = 0.2296                         Prob > F           =    0.8183 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        bmod |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        mand |  -.0456843    .198399    -0.23   0.818    -.4382802    .3469115 

       _cons |    .264683    .016567    15.98   0.000     .2318999    .2974661 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09368539 

     sigma_e |  .06602844 

         rho |  .66812424   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(31, 127) =     9.54             Prob > F = 0.0000 

 

3. RANDOM EFFECTS 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       160 

Group variable: daerah                          Number of groups   =        32 

 

R-sq:  within  = 0.0004                         Obs per group: min =         5 

       between = 0.0783                                        avg =       5.0 

       overall = 0.0474                                        max =         5 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =      1.16 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.2822 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        bmod |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        mand |  -.1778071   .1653533    -1.08   0.282    -.5018937    .1462794 

       _cons |   .2751537   .0209161    13.16   0.000     .2341589    .3161485 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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     sigma_u |  .08722756 

     sigma_e |  .06602844 

         rho |  .63572793   (fraction of variance due to u_i) 

 

 

II.3.1 Uji Asumsi Klasik 

 

a) Uji Multicol 

Data panel yang penulis ambil hanya mengambil satu variabel independen, sehingga 

tidak bisa diuji multikolinearitasnya. Karena tidak mungkin ada hubungan antar variabel 

independen jika hanya hanya terdapat satu variabel. 

 

b) Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan stata dari jenis data panel PLS adalah 

sebagai berikut : 

hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of bmod 

 

         chi2(1)      =     0.24 

         Prob > chi2  =   0.6265 

 

Tidak terdapat heteroskedastisitas karena P > α (5%) sehingga berada di area Terima ketika 

H0 ,berarti data bersifat homoskedastis 

Sedangkan jika melalui fixed dan random effect adalah : 

. hettest 

last estimates not found 

r(301); 

 

tidak adanya heteroskedastisitas pada fixed dan random effect.  

 

c) Uji Autokol 

Pada data panel , uji serial autocorrelation tidak relevan, karena data merupakan 

gabungan dari data time series dan cross section, sehingga tentu terdapat percampuran data 

yang akan membentuk pola tertentu (serial autocorrelation).   
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II.3.2  Uji Signifikansi 

 

 
 

Gambar diatas menunjukkan uji yang dibutuhkan untuk menentukan jenis regresi apa yang 

dipakai dalam data panel yang penulis pakai. Uji tersebut adalah : 

 

1. Chow Test 

Dalam stata, chow test digantikan dengan melihat hasil regresi menggunakan fixed effect , 

dimana : 

Ho : PLS 

H1 : Fixed Effect 
         rho |  .66812424   (fraction of variance due to u_i) 

Jika mendekati 1 dan probabilitas Prob > F = 0.0000  maka Ho ditolak, data Fixed Effect 

yang digunakan.  

 

2. Haussman Test 

Ho = Random Effect 

H1 = Fixed Effect 
hausmann  

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       fe           re         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        mand |   -.0456843    -.1778071        .1321228        .1096379 

------------------------------------------------------------------------------ 

                  Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B       =        1.45 

                Prob>chi2 =      0.2282 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, terlihat bahwa P > , ini berarti Ho diterima, 

maka Random Effect yang dipakai. 
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3. LM Test 

Ho = PLS 

H1= Random Effect 

 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

 

        bmod[daerah,t] = Xb + u[daerah] + e[daerah,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    bmod |   .0121643       .1102918 

                       e |   .0043598       .0660284 

                       u |   .0076086       .0872276 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                              chi2(1) =   121.11 

                          Prob > chi2 =     0.0000 

 

Dari hasil pengujian di atas didapatkan hasil bahwa P > , maka Ho ditolak, ini 

berarti yang digunakan adalah Random Effect.  

 

Random effect menggambarkan persebaran data dimana data tersebar dengan intercept 

yang sama namun dengan slope yang berbeda. Dalam Random effect terdapat perbedaan 

model dari pooled least square biasa, yaitu  

 

 
Diambil dari modul Panel, Laboratorium Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia. 

 

 

Selain itu, dalam model random ini bahwa kita mengasumsikan bahwa error secara 

individual juga tidak saling berkorelasi begitu juga dengan error kombinasinya.  
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II.4 Pengujian Model 

II.4.1 Uji Variabel Bebas  

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model Random Effect setelah melalui 

uji signifikansi dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       160 

Group variable: daerah                          Number of groups   =        32 

 

R-sq:  within  = 0.0004                         Obs per group: min =         5 

       between = 0.0783                                        avg =       5.0 

       overall = 0.0474                                        max =         5 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =      1.16 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.2822 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        bmod |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        mand |  -.1778071   .1653533    -1.08   0.282    -.5018937    .1462794 

       _cons |   .2751537   .0209161    13.16   0.000     .2341589    .3161485 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .08722756 

     sigma_e |  .06602844 

         rho |  .63572793   (fraction of variance due to u_i) 

 

dari pengujian persamaan dengan menggunakan Random effects didapatkan persamaan   

MAND = 0.2751537 - 0.1778071BMOD +      

dimana : 

MAND = Kemandirian Keuangan 

BMOD  = Variabel Alokasi Belanja Modal 

εil = Variabel Error Random  

dari persamaan di atas didapat keterangan bahwa : 

1. Konstanta sebesar 0.2751537 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel 

independen (BMOD) maka kemandirian keuangan adalah sebesar 0.2751537 

2.  sebesar -0.1778071 menunjukkan bahwa setiap penurunan belanja modal 

sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan kemandirian keuangan sebesar 

0.1778071 
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II.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R
2 

untuk persamaan diatas adalah 0.0474. 

Untuk nilai R
2 

diatakan sangat kuat apabila semakin mendekati 1  Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Dari persamaan 

diatas maka variabel belanja modal hanya mampu menjelaskan sebesar 4,74 % terhadap 

variabel kemandirian keuangan daerah sedangkan sisanya dihasilkan oleh faktor error yang 

cukup besar.                                          

 

II.5 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini pada dasarnya penulis ingin melihat apakah terdapat pengaruh 

antara alokasi belanja modal terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. secara 

simultan dijelaskan dengan Hipotesis : 

H0 = Tidak terdapat pengaruh antara alokasi belanja modal terhadap kemandirian keuangan 

pemerintah daerah 

H1 = Terdapat pengaruh antara alokasi belanja modal terhadap kemandirian keuangan 

pemerintah daerah 

Pengaruh Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan dapat dijelaskan melalui uji 

hipotesis yang juga diperoleh melalui random effect yaitu probabilitinya sebesar  

Prob > chi2        =    0.2822 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, maka nilai P > , berarti probabilita 

berada pada daerah terima H0 , yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara alokasi 

belanja modal terhadap kemandirian keuangan. Koefisien belanja modal yang berslope 

negatif mengindikasikan bahwa semakin terjadi penurunan belanja modal maka akan terjadi 

kenaikan kemandirian keuangan, namun hal ini tidak dapat terjelaskan dengan signifikan 

karena tidak ada alasan untuk menolak H0.  
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

III.1 KESIMPULAN 

 Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat 

digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya 

pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai 

kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Dalam variabel kemandirian keuangan, 

pendapatan asli daerah merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana 

sebuah daerah (dalam penelitian kali ini terdiri dari kabupaten/kota) dapat mendanai sendiri 

kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pengaloakasian belanja 

modal berpengaruh terhadap bagaimana kemandirian suatu daerah dalam membiayai 

kegitannya. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 Pemerintah tingkat 

II (Kabupaten/Kota) yang mencatumkan realisasi APBD dari tahun 2005 hingga 2009 ke 

dalam database Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia. Data penelitan merupakan data panel, dimana sampel harus melewati 3 

uji data panel yaitu chow Test, Haussman Test serta LM test. Dari pengujian tersebut maka 

hasil yang didapatkan adalah Random effect. 

Pada penelitian kali ini setelah melalui pengujian yang dilakukan ternyata diperoleh 

hasil bahwa pengalokasian belanja modal yang dalam APBD ternyata tidak berpengaruh 

terhadap bagaimana suatu daerah mampu mandiri membiayai kegiatannya. Rendahnya nilai 

uji korelasi serta uji hipotesis yang tidak signifikan menjadi alasan yang akhirnya berujung 

pada kesimpulan tidak terdapatnya pengaruh belanja modal terhadap kemandirian 

keuangan. Kemandirian keuangan pada pemerintah daerah belum bisa dicapai melalui 

proses pembangunan yang dilaokasikan pada belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena 

faktor error yang berasal dari faktor eksternal seperti : 

1. Pemerintah Kabupaten Kota masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat 

melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi 

Hasil (DBH) dan Dana lainnya  
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2. Minimnya pengoptimalan asset tetap dalam memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

3. Belum meratanya pembangunan sampai ke daerah terpencil sehingga potensi 

PAD belum teroptimalkan  

4. Belum diprioritaskannya alokasi belanja modal untuk sarana pembangunan 

untuk meningkatkan PAD 

5. Terdapatnya faktor politis akibat sistem Pilkada Daerah Tingkat II yang 

menyebabkan proses penganggaran dan pengalokasian APBD pada umumnya 

dan belanja modal pada khususnya menjadi tidak memperioritaskan proses 

pembangunan dan peningkatan PAD 

 

III.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tentu tak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Tedapat keterbatasan 

penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu : 

1. Terbatasnya waktu yang digunakan dalam penelitian membuat data yang diambil 

terbatas dari Laporan Realisasi APBD tahun 2005-2009.  

2. Sampel yang diambil berjumlah 32, dikarenakan dari 400 lebih populasi kabupaten 

kota data yang tersaji tidak lengkap di tiap tahun yang berbeda. Hal ini juga 

membuat penulis kesulitan menentukan metode sampling yang paling tepat 

sehingga untuk memudahkan penulis menggunakan judgement-purposive sampling 

melalui representatif wilayah geografis yang ternyata belum bisa mencerminakn 

secara keseluruhan populasi yang ada 

3. Model dalam penelitian ini sangat terbatas karena hanya memilik satu variabel 

independen. Hal ini dilakukan karena penulis cukup sulit menentukan proxy yang 

tepat dalam mencari kompnen yang mempengaruhi kemandirian keuangan yang 

berasal dari proses pembangunan. Melalui keterbatasan ini maka dari output 

tercermin bahwa variabel alokasi belanja modal tidak mampu menjelaskan variabel 

dependennya yakni kemandirian keuangan daerah 

4. Terdapatnya keterbatasan dalam instrument pengujian seperti software yang 

digunakan serta terjadi faktor eksternal yang tidak diinginkan seperti error pada 

software tertentu.  
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III.3 Saran 

Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada pihak-

pihak terkait yaitu : 

1. Bagi Pemerintah daerah 

Proses pembangunan merupakan hal yang penting khususnya di pmerintah tingkat 

II, adanya desentralisasi sudah sepatutnya dijadikan peluang bagidaerah untuk dapat 

mengembangkan potensi daerahnya. Oleh karena itu, alokasi belanja modal yang 

memprioritaskan pembangunan perlu menjadi agenda penting yang dilakukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan agar potensi daerah dalam meningkatan PADnya 

dapat lebih optimal. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah dapat menjadi 

lebih mandiri dalam mengelola daerahnya masing-masing 

2. Bagi Pemerintah Pusat 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan evaluasi bagi pemerintah pusat bahwa 

selama ini proses desentralisasi masih belum berjalan secara optimal. Hal ini 

tercermin melalui masih masih rendahnya rerata rasio kemandirian keuangan daerah 

yang mencerminkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat. Diharapkan agar selanjutnya pemerintah pusat mampu 

mengambil kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat 

semakin mandiri dalam penyelanggaraan pemerintahannya secara finansial. 

3. Bagi Legislatif 

Proses penganggaran merupakan komponen vital dalam penentuan pos-pos APBD. 

Diharapkan selanjutnya pihak legislatif mampu menimbang secara seksama hal-hal 

yang diperlukan dalam alokasi blanja, target PAD serta memprioritaskan proses 

pembangunan daerah.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini sehingga diharapkan peneliti 

selanjunya mampu mengembangkan proxy variabel independen yang mampu 

mempegaruhi kemandirian keuangan secara signifikan. Selain itu perlu juga 

memperhatikan gejolak politik yang ada seerti proses pilkada, meningkatknya angka 

pemekaran dan faktor-faktor eksternalitas lain yang mampu mempengaruhi hasil 

penlitian mendatang.  
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