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ABSTRAK

Vivi Deviyanti, 2012: Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Pulau Jawa melalui tes secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan
data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2007 hingga
2011. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data laporan
realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah untuk tahun 2007 hingga
2011. Jumlah sampel yang terkumpul adalah tiga puluh (30) pemerintah daerah
yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan peneliti. Dari
data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan
analisis runtun waktu.
Penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif
terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi 0.000 , selain juga didapatkan
nilai t hitung 5.329 lebih besar dari nilai t tabel 1.660. Sedangkan dana alokasi
khusus tidak berpengaruh secara statistik terhadap belanja modal dengan nilai
signifikansi 0.312 dan nilai t hitung 1.014 lebih kecil dari nilai t tabel 1.646. Uji
simultan membuktikan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara
bersama-sama signifikan berpengaruh secara statistik terhadap belanja modal.
Kata kunci: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal.
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ABSTRACT

Vivi Deviyanti, 2012: The Influence Of General Allocation Fund and Specific
Allocation Fund to Government Capital Expenditure in Java.
This research aims to examine the influence of General Allocation Fund and
Specific Allocation Fund to government capital expenditure in Java through
simultaneously and partial test. This research using the secondary data obtained
from the website of Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia for the year of 2007 to 2011. Data that collected in
this research include the realization report of the estimate income of regional
expense (APBD) for the year 2007 and 2011. Numbers of sample used in this
research is thirty (30)local governments which is has been passed the purposive
sampling used by researcher. From the data collected, then processed and
analyzed using multiple regression analysis.
This research proved that there’s an significant positive influence between
general allocation fund toward the capital expenditure with 0.000 significant
value. There’s no significant influence between specific allocation fund toward
capital expenditure with 0.312 significant value. The result shows that general
allocation fund and spesific allocation fund will affect simultaneously toward the
government capital expenditure.
Keywords: grants, general allocation fund, specific allocation fund, capital
expenditure.
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