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ABSTRACT 

 Most of Provinces in Indonesia are still used allocation of capital expenditure with the 

proportion less than 25 percent. The purpose of this research was to determine the effect of 

local dependency ratio, independence of the region ratio, efficiency ratio, and fiscal space ratio 

of allocation capital expenditure on East Java. Samples in this research used 38 of districts 

and municipals of East Java on 2011-2013 and used Regression Analysis. The results showed 

that local dependency ratio has a negative and significant effect on allocation of capital 

expenditure. The indepedence of the region ratio has a positive and significant effect on 

allocation of capital expenditure. The efficiency ratio has a negative and significant effect on 

allocation of capital expenditure. And fiscal space ratio has a positive and significant effect on 

allocation of capital expenditure. 

 

Keyword : local dependency ratio, independency of the region ratio, efficiency  

 ratio, fiscal space ratio, allocation of capital expenditure 

 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

yang diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas 

tentang Pemerintah Daerah menjadi 

landasan utama adanya otonomi daerah. 

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

mengelola keuangan dapat dilihat dari 

Anggaran Pengelolaan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang setiap tahun dilaporkan oleh 

Pemerintah Daerah. Namun faktanya, 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 

anggaran cenderung digunakan untuk 

belanja rutin daripada digunakan untuk 

belanja modal. Hal ini dapat diketahui dari 

bukti yang ada secara empiris dan adanya 

data absolut yang menyebutkan mengenai 

rasio belanja modal terhadap belnja daerah 

menyebutkan bahwa 34 provinsi, 18 

provinsi memiliki rasio belanja modal di 

bawah rata–rata. Sedangkan, 16 provinsi 

sisanya memiliki rasio belanja modal 

berada di atas rata–rata. 
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Sumber : DJPK - Depkeu dan APBD 2014  

GAMBAR 1. 

Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah  

Agregat Provinsi, Kbaupaten, dan Kota 

 

 

 

 

Sumber : DJPK – Depkeu dan Deskripsi Analisis APBD 2014 (data dioalah) 

GAMBAR 2. 

Rata- rata Peningkatan Trend Belanja Daerah TA 2010-2014

 Sedangkan, apabila dilihat dari 

Gambar 2. yang menjelaskan mengenai 

rata-rata peningkatan trend belanja daerah 

tahun anggaran 2010-2014 memeberikan 

penjelasan bahwa setiap belanja daerah 

yang dilakukan setiap tahun mengalami 

peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. 

Untuk belanja pegawai rata–rata 

peningkatan pada tahun 2010 hingga 2014 

sebesar  13,28 persen. Selanjutnya, untuk 

belanja barang dan jasa memiliki rata–rata 

peningkatan sebesar 22,19 persen untuk 

tahun 2010 hingga 2014. Kemudian untuk 

belanja modal rata–rata peningkatan yang 

terjadi sebesar 22,14 persen. Terakhir 

adalah belanja lain–lain yang memiliki 

rata–rata peningkatan sebesar 18,67 persen. 

Rata-rata peningkatan trend belanja modal 

memang cukup tinggi. Tetapi pada gambar 

sebelumnya dijelaskan bahwa rasio belanja 

modal untuk Provinsi Jawa Timur masih 

dibawah rata–rata, tepatnya masih di bawah 

15,3 persen. Untuk itu perlu digali apa yang 

menyebabkan rendahnya serapan belanja 
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modal di Jawa Timur dengan 

menggunakan kinerja keuangan berupa 

rasio ketergantungan, kemandirian, 

efisiensi belanja dan ruang fiskal. Untuk 

pemilihan sampel dikarenakan Provinsi 

Jawa Timur memiliki penduduk sebesar 

37.476.757 jiwa yang menduduki peringkat 

kedua sebagai provinsi yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak setelah 

Propinsi Jawa Barat. 

 Berdasarkan judul dan latar 

belakang masalah, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah “apakah 

rasio ketergantungan berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal di Jawa Timur, 

kemudian apakah rasio kemandirian 

berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal di Jawa Timur, lalu apakah rasio 

efisiensi berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal di Jawa Timur, dan apakah 

rasio ruang fiskal berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal di Jawa Timur.” 

Penelitian kali ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh rasio ketergantungan, 

rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio 

ruang fiskal berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal di Jawa Timur. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Dana (fund theory) 

Pada teori dana terdapat pembagian suatu 

unit operasional atau unit yang berorientasi 

pada aktivitas, yang dijadikan dasar untuk 

akuntansi. Dalam kepentingan ini, yang 

disebut dengan dana (fund), meliputi suatu 

aktiva yang digunakan dengan batasan yang 

dapat menunjukkan fungsi, aktivitas, dan 

memenuhui kewajiban tertentu (Hery; 

2009:156). Teori ini biasa diterapkan dalam 

organisasi yang tidak mencari 

keuntungan/laba atau organisasi 

pemerintah yang memiliki fokus pada 

perolehan dana dan tujuan dana tersebut 

digunakan. Semua dana tersebut digunakan 

dan dikendalikan sesuai dengan pos-pos 

kewajiban yang ada. 

 

Pengaruh rasio ketergantungan 

terhadap alokasi belanja modal 

Rasio ketergantungan merupakan rasio 

yang digunakan untuk menilai tingkat 

ketergantungan suatu daerah pada 

pemerintah pusat. Semakin rendah tingkat 

rasio ketergantungan suatu daerah, dapat 

disimpulkan bahwa daerah tersebut 

semakin mampu atau mandiri dalam hal 

alokasi belanja modal dengan nilai yang 

tinggi. 

 Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kadek Martini (2015) 

mengungkapkan bahwa rasio 

ketergantungan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap alokasi belanja modal. 

Hal tersebut juga didukung dalam 

penelitian Mochamad Fajar Hidayat 

(2013). Sedangkan, penelitian yang 

dilakukan oleh Havid Sularso (2011) 

menyatakan bahwa rasio ketergantungan 

berpengaruh positif terhadap alokasi 

belanja modal. 

H1 :Rasio ketergantungan berpengaruh 

signifikan terhadap alokasi belanja 

modal di Jawa Timur. 

 

Pengaruh rasio kemandirian terhadap 

alokasi belanja modal 

Rasio kemandirian merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai kemandirian suatu 

daerah dalam melakukan pengelolaan 

keuangan pada setiap daerah. Semakin 

tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pula tingkat partisipasi masyarakat dalam 

hal pembayaran pajak dan melakukan 

pembayaran atas retribusi daerah, serta 

semakin tinggi pula daerah tersebut akan 

melakukan alokasi belanja modal. 

 Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aula Ahmad Hafidh (2013) 

mengungkapkan bahwa rasio kemandirian 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap alokasi belanja modal. Hasil 

tersebut juga didukung dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Havid Sularso (2011) 

yang mengungkapkan juga bahwa rasio 

kemandirian berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal. 
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H2 :Rasio kemandirian berpengaruh 

signifikan terhadap alokasi belanja 

modal di JawaTimur. 

 

Pengaruh rasio efisiensi terhadap alokasi 

belanja modal 

Rasio efisiensi merupakan rasio yang 

digunakan untuk membandingkan antara 

anggaran belanja dengan realisasi belanja 

suatu daerah. Perbandingan yang dilakukan 

akan dapat dilihat seberapa besar suatu 

daerah melakukan alokasi belanja modal. 

Semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 

daerah, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemungkinan semakin rendah tingakat 

alokasi belanja modal. Karena, apabila 

terjadi pemborosan yang ditandai dengan 

tingginya tingkat efisiensi pada belanja 

daerah yang kemudian akan berakibat tidak 

dilakukan pemaksimalan atau  pengelolaan 

alokasi belanja modal dengan baik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Kadek Martini (2015) mengungkapkan 

bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap alokasi belanja 

modal. Sedangkan, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Aula Ahmad Hafidh (2013) 

memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap alokasi belanja modal. 

H3 :Rasio efisiensi berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal di Jawa 

Timur 

 

Pengaruh rasio ruang fiskal terhadap 

alokasi belanja modal 

Rasio ruang fiskal merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya nilai 

pendapata yang masih dapat digunakan 

untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan 

suatu daerah. Semakin tinggi tingkat ruang 

fiskal suatu daerah, maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingakat 

alokasi belanja modal. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan besarnya nilai ruang fiskal 

yang ada, maka kemungkinan alokasi 

belanja modal yang dilakukan suatu daerah 

akan tinggi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Kadek Martini (2015) mengungkapkan 

bahwa rasio ruang fiskal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap alokasi 

belanja modal. Hal tersebut juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Mochamad Fajar Hidayat (2013). 

Sedangkan, dalam penelitian Dihan Lucky 

(2013) mengungkapkan bahwa rasio ruang 

fiskal tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap alokasi belanja modal. 

H4 :Rasio ruang fiskal berpengaruh 

signifikan terhadap alokasi belanja 

modal di Jawa Timur. 

 

Gambaran kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini sebagai berikut ini 

:

 

 
 

Pengukuran untuk belanja modal dilakukan 

dengan melihat aaset tetap berwujud yang 

dimiliki suatu daerah yang dibandingkan 

dengan total belanja suatu daerah. Rumus 

alokasi belanja modal sebagai berikut ini 

(Mochammad Fajar Hidayat, 2013) 

 

Alokasi Belanja Modal = Belanja Modal 

 

 

Pengukuran rasio ketergantungan adalah 

membandingkan antara pendapatan transfer 

dengan total pendapatan daerah. Sesuai 

dengan analisis deskriptif APBD tahun 

Total Belanja 
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2014, untuk pendapatan transfer didapat 

dari total dari Dana Perimbangana, Dana 

Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. 

Rumus rasio ketergantungan sebagai 

berikut ini (Havid Sularso; 2011). 

 

Rasio Ketergantungan =  

Pendapatan 

Transfer

 

X 100persen 

 

 

Berbeda dengan rumus pada rasio 

ketergantungan, untuk  bantuan/transfer 

pemerintah pusat dan propinsi pada rumus 

rasio kemandirian dapat dilihata dari 

jumlah total secara keseluruhan transfer 

atau bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat dan/ pemerintah propinsi. 

Rumus rasio kemandirian sebagai berikut 

ini (Havid Sularso; 2011). 

 

Rasio Kemandirian =  

Pendapatan Asli Daerah   

   

 

  

Untuk rumus rasio efisiensi adalah rumus 

yang digunakan dengan membandingkan 

total realisasi pengeluaran dengan total 

realisasi penerimaan. Rumus rasio efisiensi 

sebagai berikut ini (Mochamad Fajar 

Hidayat; 2013). 

 

Rasio Efisiensi =  

Total Realisasi Pengeluaran   

 

Rumus rasio ruang fiskal membandingkan 

ruang fiskal dengan total pendapatan 

daerah. Rumus rasio ruang fiskal sebagai 

berikut ini (Mochamad Fajar Hidayat; 

2013). 

Ruang Fiskal = Total Pendapatan Daerah 

– DAK – Dana Penyesuaian – Dana 

Darurat – Dana Hibah – Belanja Pegawai 

– Belanja Bunga 

Rasio Ruang Fiskal =  

Ruang Fiskal    

METODE  PENELITIAN 

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian kausal. Dinamakan penelitian 

kausal dikarenakan penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel yang digunakan oleh peneliti 

(Mudrajad Kuncoro; 2009:15). Penelitian 

ini juga termasuk dalam penelitian data 

sekunder (Rosady Ruslan; 2010:138). 

Dikarenakan pengambilan data yang 

digunakan didapat dari dokumen atau arsip 

mengenai laporan keuangan daerah di Jawa 

Timur. 

Populasi dari penelitian ini 

adalah Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Sampel yang digunakan pada 

peneletian ini adalah Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah khususnya data 

mengenai Realisasi APBD Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur Tahun 2011 – 2013. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah judgement sampling. Teknik 

pengambilan sampel ini digunakan dengan 

cara menggunakan semua sampel dan 

Pemerintah Daerah Jawa Timur. Dalam hal 

ini, sampel yang dimaksud adalah semua 

laporan keuangan di Jawa Timur yang 

terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. 

Teknik analisis data pada 

penelitian kali ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Product and Service Solution), 

selanjutnya untuk tahapan analisis data 

yang digunakan diawali dengan analisis 

deskriptif, kemudian melakukan uji asumsi 

klasik dimana didalamnya dilakukan uji 

normalitas, uji autokorelasi dengan 

menggunakan run test, dan uji 

multikolonieritas. Uji hipotesis dengan 

melakukan uji model F, koefisien 

determinasi (R2), dan uji t. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Sampel dari penelitian ini merupakan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

yang terdapat pada website DJPK. Untuk 

aspek sampel yang akan diteliti merupakan 

Total Pendapatan Daerah 

Bantuan/Transfer         

Pemerintah Pusat dan Propinsi  

Total Realisasi Penerimaaan 

Total Pendapatan Daerah  
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Data Realisasi APBD berupa rasio 

ketergantungan, rasio kemandirian, rasio 

efisiensi, rasio ruang fiskal, dan belanja 

modal dengan periode penelitian 2011 – 

2013. Dari jumlah keseluruhan 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur jumlah data 

yang digunakan sebai sampel adalah 114, 

yang diperoleh dari 38 Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur dikalikan dengan tahun 

penelitian sebanyak 3 (tiga) tahun.Variabel 

yang digunakan adalah variabel independen 

berupa rasio ketergantungan, rasio 

kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio 

ruang fiskal. Sedangkan, untuk variabel 

dependen menggunakan alokasi belanja 

modal. Berikut hasil uji statistik yang telah 

dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 1. 

HASIL DESKRIPTIF STATISTIK 

  Sumber : Data Diolah

Pada variabel alokasi belanja modal 

(BModal) sesuai dengan Tabel 1 nilai 

minimum yang dimiliki sebesar 0,0877, 

untuk nilai maksimum sebesar 0,3035, 

untuk nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1819 

dan nilai standar deviasi sebesar 0,0453 

yang berarti data tersebut merupakan data 

yang homogen . Rasio ketergantungan 

memiliki rata-rata (Mean) 0,8193 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,0974 yang berarti 

data tersebut merupakan data yang 

homogen. Sesuai dengan Tabel 1 memiliki 

nilai minimum sebesar 0,3326 sedangkan 

untuk nilai maksimum rasio 

ketergantungan sebesar 0,9269. Rasio 

Kemandirian memiliki rata-rata (Mean) 

0,1462 dan nilai standar deviasi sebesar 

0,1641 yang berarti data tersebut 

merupakan data yang heterogen.  Sesuai 

dengan Tabel 1 yang menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,0524. Sedangkan, 

untuk nilai maksismum adalah sebesar 

1,1424. Rasio efisiensi memiliki rata-rata 

(Mean) 0,9634 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,0379 yang berarti data tersebut 

merupakan data yang homogen. Nilai 

minimum rasio efisiensi sebesar 0,8535 

nilai maksimum untuk rasio efisiensi adalah 

sebesar 1,0405. Rasio ruang fiskal memiliki 

rata-rata (Mean) 0,2807 dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,0938 yang berarti data 

tersebut merupakan data yang homogen.  

Sesuai pada Tabel 1, nilai minimum rasio 

ruang fiskal sebesar 0,1112 Nilai 

maksimum untuk rasio ruang fiskal adalah 

0,5341. 

Tabel 2. 

Uji Normalitas 

 
Sumber : Data Diolah

Diketahui bahwa nilai dari hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,085 

dengan nilai signifikan sebesar 0,200 lebih 

dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data 

yang digunakan oleh peneliti berdistribusi 

normal. 

Tabel 3. 
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Uji Autokorelasi 

 
Sumber : Data Diolah 

 

Nilai test adalah -0,06251 dengan 

probabilitas 0,347 memiliki nilai lebih dari 

0,05 berarti hipotesis nol diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa residual random atau 

tidak terjadi autokorelasi antar nilai 

residual. 

Tabel 4. 

Uji Multikolonieritas 

 
Sumber : Data Diolah 

Nilai Tolerance rasio ketergantungan 

sebesar 0,128, rasio kemandirian sebesar 

0,124, rasio efisiensi 0,939, dan rasio ruang 

fiskal sebesar 0,658, 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 persen. 

Diketahui juga nilai VIF rasio 

ketergantungan sebesar 7,787, rasio 

kemandirian 8,055, rasio efisiensi 1,065, 

dan rasio ruang fiskal 1,519 menunjukkan 

tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga 

dapat dikatakan dari hasil tersebut tidak ada 

multikolonieritas dalam model regresi. 

Tabel 5. 

Uji Model (Uji F) 

 
Sumber : Data Diolah 

 

Nilai F hitung memilikinilai sebesar 10,095 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000. 

Disimpulkan karena nilai signifikan kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,005). Maka, rasio 

ketergantungn, kemandirian, efisiensi, dan 

ruang fiskal berpengaruh yang signifikan 

terhadap alokasi belanja modal (BModal) 

atau dikatakan model regresi yang 

digunakan merupakan model regresi fit. 

 

Tabel 6. 

Koefisien Determinasi (R2) 

 
Sumber : Data Diolah
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Nilai Adjusted R Square sebesar 0,244 atau 

24,4 persen. Dari hal tersebut menunjukkan 

bahwa 24,4 persen variasi alokasi belnja 

modal dapat dijelaskan oleh variabel rasio 

ketergantungan, kemandirian, efisiensi, dan 

ruang fiskal. Sedangkan 75,6 persen (100 

persen – 24,4 persen) dijelaskan oleh sebab 

lain diluar model. 

Tabel 7. 

Uji Parsial (Uji t) 

 
Sumber : Data Diolah 

Pada rasio ketergantungan nilai t hitung 

sebesar -2,165 dengan nilai signifikan 

0,033. Diketahui bahwa nilai signifikan 

kurang dari 0,05 (0,033 < 0,005), sehingga 

H0 ditolak dan H1 diterima. Disimpulkan 

bahwa rasio ketergantungan berpengaruh 

signifikan terhadap alokasi belanja modal. 

Semakin tinggi nilai ketergantungan suatu 

daerah, maka alokasi belanja modal yang 

dilakukan akan menurun atau memiliki 

hubungan negatif. Semakin tinggi nilai 

rasio ketergantungan dapat disimpulkan 

bahwa tingkat ketergantungan suatu daerah 

juga tinggi tetapi, untuk alokasi belanja 

modal yang dilakukan akan semakin 

rendah. Keadaan tersebut dapat dijelaskan 

karena daerah dengan tingkat 

ketergantungan yang tinggi selama tahun 

2012 dan 2013 adalah Kabupaten Ngawi, 

dan pada tahun 2012 dan 2013 alokasi 

belanja modal yang dilakukan oleh 

Kabupaten Ngawi masih dibawah rata-rata 

alokasi belanja modal 18,19 persen, lebih 

tepatnya Kabupaten Ngawi hanya 

melakukan alokasi belanja modal sebesar 

10,30 persen pada tahun 2012 dan 13,43 

persen pada tahun 2013. Dapat disimpulkan 

dana yang diterima oleh suatu daerah masih 

belum memprioritaskan untuk melakukan 

alokasi belanja modal. Proporsi dana yang 

dilakukan masih belum merata, pada 

faktanya dana tersebut banyak digunakan 

untuk pembiayaan belanja pegawai dan 

belanja operasional.  

 Hasil penelitian ini sependapat 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Kadek (2015), Mochammad Fajar 

(2013), dan Havid Sularso (2011) yang 

menyatakan bahwa rasio ketergantungan 

berpengaruh signifikan dengan arah yang 

negatif terhadap alokasi belanja modal.  

 Pada rasio kemandirian nilai t 

hitung sebesar 1,355 dengan nilai 

signifikan 0,018. Diketahui bahwa nilai 

signifikan lebih dari 0,05 (0,018 < 0,05), 

sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. 

Disimpulkan bahwa rasio kemandirian 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi 

belanja modal. Semakin tinggi nilai 

kemandirian suatu daerah, maka alokasi 

belanja modal yang dilakukan akan 

meningkat atau memiliki hubungan positif. 

Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu 

daerah, maka dapat dikatakan tingkat 

alokasi belanja modal yang dilakukan akan 

semakin tinggi. Keadaan tersebut dapat 

dijelaskan karena rasio kemandirian adalah 

rasio yang berhubungan dengan rasio 

ketergantungan. Pada penelitian kali ini 

tingkat kemandirian yang rendah pada 

tahun 2012 dan 2013 adalah Kabupaten 

Ngawi. Alokasi belanja modal yang 

dilakukan juga akan rendah. Sedangkan, 

untuk tingkat kemandirian yang tinggi 

adalah Kota Surabaya dimana alokasi 

belanja modal yng dilakukan juga akan 

tinggi karena kemampuan daerah tersebut 

dalam hal membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan khususnya alokasi belanja 

modal dilakukan dengan proporsi yang 

baik. Dana yang didapat misalnya dari hasil 
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pajak atau retribusi daerah sebagai bagian 

dari pendapatan asli daerah itu sendiri.  

 Hasil penelitian ini sependapat 

dengan penelitian terdahulu yang 

dialakukan oleh Aula (2013) dan Havid 

(2011) yang menyatakan bahwa rasio 

kemandirian berpengaruh signifikan 

terhadap alokasi belanja modal dengan arah 

positif. 

 Pada rasio efisiensi nilai t hitung 

sebesar -2,721 dengan nilai signifikan 

0,008. Diketahui bahwa nilai signifikan 

kurang dari 0,05 (0,008 < 0,05), sehingga 

H0 ditolak dan H3 diterima. Disimpulkan 

bahwa rasio efisiensi berpengaruh 

signifikan terhadap alokasi belanja modal. 

Semakin tinggi nilai efisiensi suatu daerah, 

maka alokasi belanja modal yang dilakukan 

akan menurun atau memiliki hubungan 

negatif. Semakin tinggi tingkat efisiensi 

suatu daerah, maka dapat disimpulkan 

bahwa kemungkinan semakin rendah 

tingkat alokasi belanja modal. Keadaan 

tersebut dapat dijelaskan karena beberapa 

daerah di Jawa Timur yang memiliki rasio 

efisien yang termasuk diatas rata-rata 

sebesar 96,34 persen yang kemudian 

disimpulkan bahwa daerah tersebut tidak 

efisien dalam melakukan penggunaan 

keuangan yang disebabkan realisasi 

pengeluaran yang lebih besar apabila 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan 

daerah. Tetapi, jumlah realisasi 

pengeluaran yang besar tidak dilakukan 

pemaksimalan pada alokasi belanja modal. 

Pada penelitian kali ini, daearah dengan 

rasio efisien yang tinggi menunjukkan 

adanya tingkat pengeluaran yang lebih 

besar dibandingkan penerimaan, tetapi 

hanya melakukan alokasi belanja modal 

kuarang dari 18,19 persen.  

 Penelitian kali ini sependapat 

dengan penelitian Kadek (2015) yang 

menyatakan bahwa rasio efisiensi 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi 

belanja modal dengan arah yang negatif. 

Tetapi, penelitian kali ini tidak sependapat 

dengan penelitian dengan Aula (2013) yang 

menyatakan bahwa rasio efisiensi 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi 

belanja modal dengan arah yang positif. 

 Pada rasio ruang fiskal nilai t hitung 

sebesar 3,839  dengan nilai signifikan 

0,000. Diketahui bahwa nilai signifikan 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga 

H0 ditolak dan H4 diterima. Disimpulkan 

bahwa rasio ruang fiskal berpengaruh 

signifikan terhadap alokasi belanja modal. 

Semakin tinggi nilai ruang fiskal suatu 

daerah, maka alokasi belanja modal yang 

dilakukan akan meningkat atau memiliki 

hubungan positif. Semakin tinggi tingkat 

ruang fiskal suatu daerah, maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingakat 

alokasi belanja modal. Keaadaan tersebut 

dapat dijelaskan karena rasio rung fiskal 

merupakan pendapatan yang masih bebas 

digunakan dalam hal ini adalah pendapatan 

yang dikurangkan dengan pendapatan yang 

selama proses penggunaan dana telah 

ditentukan penggunaan serta belanja wajib 

yang dilakukan oleh suatu daerah.  

 Penelitian kali ini sependapat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kadek (2015), dan Mochammad Fajar 

(2013) yang menyatakan bahwa rasio ruang 

fiskal berpengaruh signifikan terhadap 

alokasi belanja modal dengan arah yang 

positif. Tetapi, tidak sependap dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dihan 

(2013) yang menyatakan bahwa upaya 

fiskal tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap alokasi belanja modal. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, 

DAN KETERBATASAN 

 

Dari temuan angka yang signifikan dapat 

disimpulkan bahwa rasio ketergantungan 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi 

belanja modal dengan arah hubungan yang 

negatif yang berarti bahwa semakin tinggi 

rasio ketergantungan, maka alokasi belanja 

modal yang dilakukan akan rendah karena 

dana yang ada lebih banyak digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan belanja 

pegawai dan belanja operasional. Rasio 

kemandirian memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap alokasi belanja modal 
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dengan arah hubungan yang positif, yang 

kemudian membuktikan bahwa apabila 

tingkat rasio kemandirian yang tinggi, 

maka disimpulkan bahwa alokasi belanja 

modal yang dilakukan dapat lebih besar 

karena daerah tersebut dapat membiayai 

sendiri kegiatan pemerintahan yang didapat 

dari pendapatan asli daerah. Rasio efisiensi 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap alokasi belanja modal dengan arah 

hubungan yang negatif, yang membuktikan 

bahwa ketidakefisienan suatu daerah 

dikarenakan adanya jumlah yang lebih 

besar pada realisasi pengeluaran 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan. 

Tetapi, pengeluaran yang dilakukan tidak 

digunakan secara maksimal untuk alokasi 

belanja modal. Rasio ruang fiskal 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap alokasi belanja modal dengan arah 

hubungan yang positif, yang membuktikan 

bahwa semakin tinggi tingkat rasio ruang 

fiskal, maka alokasi belanja modal akan 

dapat lebih besar dalam penggunaannya. 

 Keterbatasan dari penelitian kali ini 

adalah data mengenai Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang telah audited tidak 

dipublikasikan karena data tersebut 

menjadi satu dengan temuan. Belum dapat 

menggunakan data dari laporan keuangan 

yang auditan. Dan, nilai Adjusted R Square 

hanya sebesar 24,4 persen masih banyak 

variabel lain yang dapat menjelaskan 

mengenai alokasi belanja modal. 

 Dari keterbatasan serta kekurangan 

yang ada pada penelitian kali ini, maka 

peneliti memiliki saran untuk peneliti 

selanjutkan agar dapat dijadikan referensi 

adalah untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menambah tahun 

penelitian agar dapat terjadi pembaruan 

pada penelitian, dan karena masih banyak 

variabel lain yang dapat menjelaskan 

mengenai alokasi belanja modal, maka 

peneliti selanjutnya diharapkan menambah 

variabel penelitian selain variabel yang 

telah dilakukan oleh peneliti kali ini. 
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