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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui 

pengaruh secara signifikan rasio kemandirian daerah, rasio 

efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan 

terhadap belanja modal periode tahun 2010-2013 di Pemerintah kabupaten 

dan Pemerintah Kota di Kepulauan Riau. Data yang digunakan adalah 

Laporan Anggaran dan Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs 

www.djpk.kemenkeu. go.id. Data Penelitian diolah menggunakan SPSS.V.21 

untuk menguji Asumsi Klasik, dan hipotesisi melalui Uji-T, Uji-F dan 

Uji determinasi dalam  model penelitian kelompok hipotesis (H1, H2, 

H3, H4, H5a, H5b, H5c,  dan H6). 

Hasil penelitian ini adalah: H1: Rasio tingkat kemandirian 

daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. H2: Rasio efektifitas 

tidak berpengaruh terhadap belanja modal. H3: Rasio efesiensi tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. H4: Rasio Aktivitas berpengaruh 

terhadap belanja modal dibuktikan dari hasil uji–F dan Uji-T 

menunjukkan berpengaruh sebesar 96%. H5a: Rasio pertumbuhan pendapatan 

asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal dibuktikan dari hasil 

uji–F dan Uji-T menunjukkan berpengaruh sebesar 11%. H5b: Rasio 

pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal. H5c: Rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal. H6: Rasio tingkat kemandirian daerah, rasio 

efektifitas, rasio efektifitas, rasio aktifitas, rasio pertumbuhan 

secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal. 

 

Kata Kunci : rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio 

efesiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan 

belanja modal. 

 

LATAR BELAKANG  

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola 

keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD merupakan 

instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. 

http://www.djpk.kemenkeu/
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Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah.  Belanja modal terdiri dari 

belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk 

anggaran belanja modal untuk menambah aset tetap. Alokasi 

belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan 

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja 

Modal Merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset dan 

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 

seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal 

dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja modal 

gedung dan bangunan, Belanja modal dan peralatan mesin, 

belanja modal jalan, irigasi dan bangunan serta belanja 

modal fisik lainnya. 

Kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi 

oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi seluruh 

kebutuhan belanja pemerintah, baik belanja operasional 

maupun belanja modal, semakin banyak kebutuhan yang dapat 

dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu 

daerah, demikian juga sebaliknya semakin sedikit belanja 

yang dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah,  maka 

semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah.  Untuk 

meningkatkan kemandirian keuangan setiap daerah berupaya 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi 

ketergantungan dari pemerintah pusat. 

Kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli 

daerah akan dikatakan efektif apabila persentase rasionya 

mencapai minimal sebesar 1%. Namun Apabila semakin tinggi 

persentase rasio efektifitas akan menggambarkan kemampuan 

daerah yang semakin baik.  Sedangkan untuk menghitung 

efesien atau tidaknya kinerja pemerintah perlu dihitung 

secara cermat dengan membandingkan total pengeluaran daerah 

dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan 

efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total 

pendapatannya tinggi. 

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan 

belanja pembangunan secara optimal, maka harus dihitung 

mengunakan rasio aktivitas. Belanja rutin dan belanja 

pembangunan terhadap APBD sangat dipengaruhi oleh dinamisasi 

kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang 

diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. 

Sedangkan rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilannya dari periode sebelumnya, baik 

dari segi pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan, 

pertumbuhan belanja rutin dan pertumbuhan belanja 
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pembangunan. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-

masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat 

digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu 

mendapatkan perhatian. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya  penelitian 

Silitonga (2009) mengenai “Pengaruh Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah 

Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”, dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan 

daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap belanja 

modal. 

Hidayat (2013) “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan 

Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten 

Dan Kota Di Jawa Timur) Hasil empiris penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tahun lalu 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun 

berikutnya. Tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh 

signifikan dengan arah negatif terhadap alokasi belanja 

modal tahun berikutnya. Sementara itu, efektifitas PAD tahun 

lalu, tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu, dan rasio ruang 

fiskal tahun lalu, masing-masing berpengaruh signifikan 

dalam arah positif terhadap alokasi belanja modal tahun 

berikutnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh Rasio tingkat kemandirian daerah, rasio 

efektifitas, rasio efektifitas, rasio aktifitas, rasio pertumbuhan 

secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal baik secara 

parsial maupun simultan di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di 

Kepulauan Riau. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tinjauan Pustaka 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, dalam pasal (1) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Belanja Modal sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang 

perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan 

Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 

Menurut PSAP No.02 Paragraf 37 dijelaskan Belanja modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 

meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan 

kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 
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dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 

2001:131). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam 

merealisasikan  apa  yang  telah  direncanakan  dibandingkan  dengan  

target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan 

daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai 

minimal sebesar atau 100 persen (Halim, 2001:131). Rasio efisiensi 

merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan 

input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, 

Kinerja Pemerintah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai 

kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio 

efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim, 

2001:131). Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 

pembangunan secara optimal, semakin tinggi persentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja 

pembangunan (Investasi) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 

2001:131). Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

 

Hipotesis Penelitian  

H1 : Rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal 

H2 : Rasio efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal. 

H3 : Rasio efesiensi berpengaruh terhadap belanja modal 

H4 :  Rasio aktivitas belanja pembangunan berpengaruh terhadap belanja 
modal 

H5a : Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

belanja modal 

H5b : Rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap belanja modal 

H5c : Rasio pertumbuhan belanja pembangunan berpengaruh terhadap 

belanja modal 

H6 : Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efesiensi, 

rasio aktivitas  belanja rutin, rasio aktivitas belanja 

pembangunan, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), 

rasio pertumbuhan  pendapatan , rasio pertumbuhan belanja rutin, 

rasio pertumbuhan belanja pembangunan berpengaruh secara 

simultan terhadap belanja modal 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Sumber data 

penelitian yang akan digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari 

internet dengan situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Jenis data yang 

digunakan adalah berupa laporan keuangan (Data Anggaran dan 

Pendapatan, serta Realisasi Anggaran APBD) Pemerintah Kabupaten dan 
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Pemerintah Kota di Provinsi Kepulaun Riau. Populasi dan sampel 

sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (N=7). 

Variabel Operasional dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

utama, yaitu: Variabel Independen (x) dan Variabel Dependen (y). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio. 

- Belanja Modal  

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja 

pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, 

bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja modal meliputi 

antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung  dan 

bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Variable belanja modal 

diukur dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

- Rasio Tingkat Kemandirian Daerah 

Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya 

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat 

dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum 

(DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Rasio Kemandirian Daerah 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

- Rasio Efektifitas 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

Pemerintah dalam merealisasikan apa yang telah 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektifitas dapat 

digambarkan dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

- Rasio Efesiensi 

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan 

        Realisasi Penerimaan PAD 

Rasio Efektifitas =  

         Target Penerimaan PAD yang 

telah ditetapkan 

         Realisasi Belanja Modal 

Rasio Belanja Modal =  

   Realisasi Total Belanja 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Rasio TKD =  

 Bantuan Pemerintah/Prov & Pinjaman 
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untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan 

yang diterima. Rasio Efesiensi dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

- Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah 

daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada 

belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, 

semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk 

belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan 

(Investasi) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prsarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. 

Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

- Rasio Pertumbuhan 

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode 

berikutnya. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Rasio 

Pertumbuhan Pendapatan, dan  Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data 

yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi 

      Realisasi Pengeluaran Daerah 

Rasio Efesiensi =  

       Realisasi Penerimaan Daerah 

               Total Belanja Pembangunan 
Rasio Aktivitas =  

Bel.Pembangunan          Total APBD 

    PAD Th p – PAD Th p-1 

Rasio PPAD =  

      PAD Th p-1 

            Pendapatan Th p – Pendapatan Th p-1 

Rasio PPD =  

           Pendapatan Th p-1 

 Bel Pembangunan Th p – Bel. Pembangunan Th p-1 

Rasio PBP =  

       Belanja Pembangunan  Th p-1 
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berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik 

kesimpulan.  

Metode analisis data dalam penelitian ini meggunakan analisis 

statistik dengan menggunakan software SPSS 21. Metode dan teknik 

analisis dilakukan dengan tahap sebagai berikut : Statistik 

Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Teknik Analisis dan Uji 

Hipotesis. 

 

PEMBAHASAN 

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di 

Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, 

Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara 

keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten 

dan 2 Kota, 59 Kecamatan serta 351 Kelurahan/Desa dengan 

jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama 

dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 

Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% 

merupakan wilayah darat. 

Statistik deskriptif merupakan uraian mengenai data sampe yang 

digunakan dalam suatu penelitian. Dalam statistif deskriptif ini, hal 

utama yang akan disajikan adalah nilai minimum, maksimum, rerata, 

standar deviasi, dan varians dari variabel-variabel penelitian yang 

digunakan dalam suatu penelitian.  
 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriftif 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Belanja Modal 28 .0091 .3181 .153146 .0931970 

Rasio TKD 28 .0140 .5778 .165432 .1623539 

Rasio Efektifitas 28 .1000 2.7043 1.260761 .5563175 

Rasio Efesiensi 28 .0332 2.8210 1.401432 .7755140 

Rasio Aktifitas 28 .0091 .3181 .152850 .0933209 

Rasio PPAD 28 -.2141 8.7050 .527507 1.6926212 

Rasio PPD 28 -.3995 2.8099 .249400 .5595092 

Rasio PBP 28 -.8995 10.4992 .618693 2.0434798 

Valid N (listwise) 28     

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

Hasil pengolahan data statistik SPSS. V.20 untuk melihat nilai 

deskriptif statistik dari tabel 4.1. diatas, diperoleh nilai terendah 

dari Rasio PBP sebesar -0,8995 dan nilai tertinggi dari rasio PBP 

sebesar 10,4992. 

Salah satu syarat untuk menguji penelitian regresi berganda 

dilakukan uji asumsi klasik agar tidak terjadi bias  Pengujian asumsi 

klasik terdiri dari empat pengujian, yaitu uji normalitas data, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. 
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Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi 

normal atau tidak. Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan normalitas distribusi residual. 

Jika sig atau p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 28 

Normal 

Parameters
a,b
 

Mean .0000000 

Std. Deviation .00599331 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .177 

Positive .177 

Negative -.119 

Kolmogorov-Smirnov Z .936 

Asymp. Sig. (2-tailed) .346 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

Dari hasil uji statistik diatas, besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0.936 dan signifikansinya > 0.05 (Asymp.Sig 2-tailed) 

yakni 0.346, hasil ini menunjukkan  bahwa data residual terditribusi 

secara normal. 

Uji normalitas data residual juga ditampilkan dalam uji grafik 

histogram dan normal plot berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Histogram 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 
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Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal, dari grafik diatas dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram 

menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak 

menceng (skewness) kiri maupun menceng kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Grafik Normal Plot 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka dapat 

disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF < 10 dan 

nilai Tolerance >0.10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah multikolineritas pada model regresi (Priyatno,2012:153). 

 

Tabel 4.3 

Uji Multikolinieritas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .009 .008  1.134 .270   

Rasio TKD -.005 .009 -.009 -.529 .603 .788 1.270 

Rasio Efektifitas .005 .003 .029 1.659 .113 .661 1.512 

Rasio Efesiensi -.004 .002 -.030 -1.658 .113 .647 1.546 

Rasio Aktifitas .959 .019 .960 49.342 .000 .546 1.831 

Rasio PPAD -.006 .002 -.110 -3.707 .001 .234 4.271 

Rasio PPD .003 .005 .017 .575 .572 .240 4.167 

Rasio PBP 
4.396E-

005 

.001 .001 .063 .950 .896 1.116 

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dari 

setiap variabel independen  >  0.10 dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) dari setiap variabel independen < 10. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel 

independen pada model regresi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time series. Uji 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, hasil 

dari pengujian autkorelasi dalam penelitian ini adalah :  

 

Tabel 4.4 

Uji Autokolerasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .998a .996 .994 .0069636 1.284 

a. Predictors: (Constant), Rasio PBP, Rasio PPD, Rasio Efesiensi, Rasio 

Efektifitas, Rasio TKD, Rasio Aktifitas, Rasio PPAD 

b. Dependent Variable: Belanja Modal 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

Nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar  1,284, tidak 

terjadi autokorelasi jika -2 ≤ DW ≤ 2 menurut (Anderson, 2001:733) 

dalam Sarwono (2013). Berdasarkan aturan pengambilan keputusan terjadi 

autokorelasi atau tidak di atas, maka nilai Durbin-Watson dalam 

penelitian sebesar -2 ≤ 1.284 ≤ 2, maka dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

Ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji grafik scatter plot dan uji Spearman’s rho. Pada uji 

grafik scatter plot dapat dilihat hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Scatter Plot (Hasil Uji Heteroskedastisitas) 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 
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Pada grafik scatter plot diatas, terlihat bahwa titik-titik 

tersebar secara acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

Sedangkan untuk mengetahui nilai signifikannya apakah terjadi 

heteroskedastisitas atau tidak, maka dilakukan dengan uji Spearman’s 

rho. Berikut hasil uji Spearman’s rho : 

 

Tabel 4.5 

Uji Spearman’s rho (Uji Heteroskedastisitas) 

Correlations 
 Rasio 

TKD 

Rasio 

Efk 

Rasio 

Efs 

Rasio 

Akt 

Rasi

o 

PPAD 

Rasio 

PPD 

Rasio 

PBP 

Unstandard

ized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Rasio 

TKD 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.436
*
 .256 -.084 .041 -.137 .061 .111 

Sig. (2-tailed) . .020 .188 .672 .836 .486 .759 .575 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

Rasio 

Efektifi

tas 

Correlation 

Coefficient 

-.436
*
 1.000 -.130 -.189 .365 .177 -.022 -.192 

Sig. (2-tailed) .020 . .511 .334 .056 .367 .912 .329 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

Rasio 

Efesiens

i 

Correlation 

Coefficient 

.256 -.130 1.000 -.322 -

.125 

-.144 -.048 .050 

Sig. (2-tailed) .188 .511 . .094 .527 .463 .810 .799 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

Rasio 

Aktifita

s 

Correlation 

Coefficient 

-.084 -.189 -.322 1.000 -

.208 

-

.429
*
 

.311 .240 

Sig. (2-tailed) .672 .334 .094 . .288 .023 .107 .218 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

Rasio 

PPAD 

Correlation 

Coefficient 

.041 .365 -.125 -.208 1.00

0 

.279 .002 .196 

Sig. (2-tailed) .836 .056 .527 .288 . .151 .991 .316 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

Rasio 

PPD 

Correlation 

Coefficient 

-.137 .177 -.144 -

.429
*
 

.279 1.000 .066 -.241 

Sig. (2-tailed) .486 .367 .463 .023 .151 . .738 .216 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

Rasio 

PBP 

Correlation 

Coefficient 

.061 -.022 -.048 .311 .002 .066 1.000 .091 

Sig. (2-tailed) .759 .912 .810 .107 .991 .738 . .644 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

Unstanda

rdized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

.111 -.192 .050 .240 .196 -.241 .091 1.000 

Sig. (2-tailed) .575 .329 .799 .218 .316 .216 .644 . 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 
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Dari hasil output diatas, dapat diketahui korelasi antara 

variabel independen dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai 

signifikansi korelasi > 0.05. korelasi antara rasio kemandirian 

daerah, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas, dan rasio 

pertumbuhan  dengan Unstandardized Residual menghasilkan signifikansi 

> 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak 

ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 

Berdasarkan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, 

hasilnya menunjukkan bahwa semua persyaratan statistik terpenuhi pada 

analisis regresi linier yang dihasilkan. 

Dilakukan beberapa tahapan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam pengolahan data 

menggunakan regresi linear. Berikut tabel hasil analisis regresi : 

 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .009 .008  1.134 .270 

Rasio TKD -.005 .009 -.009 -.529 .603 

Rasio Efektifitas .005 .003 .029 1.659 .113 

Rasio Efesiensi -.004 .002 -.030 -1.658 .113 

Rasio Aktifitas .959 .019 .960 49.342 .000 

Rasio PPAD -.006 .002 -.110 -3.707 .001 

Rasio PPD .003 .005 .017 .575 .572 

Rasio PBP -005 .001 .001 .063 .950 

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas, maka 

diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut : 

 

 

 

Nilai Konstanta 0.009 Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak 

ada variabel independen, (rasio tingkat kemandirian daerah, rasio 

efektifitas, rasio efektifitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan 

pendapatan daerah, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan 

belanja pembangunan) atau (X1 = X2 = X3 = X4 = X5a = X5b = X5c = 0), 

maka nilai Belanja Modal adalah 0.009. Koefisien regresi b1 

menunjukkan bahwa apabila rasio tingkat kemandirian daerah mengalami 

kenaikan 1%, maka rasio belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 

0.005 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Koefisien regresi 

b2 menunjukkan bahwa apabila rasio efektifitas mengalami kenaikan 1%, 

maka belanja modal  akan mengalami peningkatan sebesar 0.005 dengan 

 

Y = 0.009 - 0.005X1 + 0.005X2 - 0.004 X3 + 0.959 X4 - 0.006 X5a  + 0.003X5b - 0.005X5c  + e 
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asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Koefisien regresi b3 

menunjukkan bahwa apabila rasio efesiensi mengalami kenaikan 1%, maka 

belanja modal  akan mengalami penurunan sebesar 0.004 dengan asumsi 

variabel lainnya dianggap tetap. Koefisien regresi b4 menunjukkan 

bahwa apabila rasio aktivitas belanja pembangunan mengalami kenaikan 

1%, maka belanja modal  akan mengalami peningkatan sebesar 0.959 

dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Koefisien regresi b5a 

menunjukkan bahwa apabila rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah 

mengalami kenaikan 1%, maka belanja modal  akan mengalami penurunan 

sebesar 0.006 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Koefisien 

regresi b5b menunjukkan bahwa apabila rasio pertumbuhan pendapatan 

daerah mengalami kenaikan 1%, maka belanja modal  akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.001 dengan asumsi variabel lainnya dianggap 

tetap. Koefisien regresi b5c menunjukkan bahwa apabila rasio 

pertumbuhan belanja pembangunan mengalami kenaikan 1%, maka belanja 

modal  akan mengalami penurunan sebesar 0.005 dengan asumsi variabel 

lainnya dianggap tetap. 

Nilai Adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besarnya perubahan variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen. 

 

Tabel 4.7 

    Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .998a .996 .994 .0069636 

a. Predictors: (Constant), Rasio PBP, Rasio PPD, Rasio 

Efesiensi, Rasio Efektifitas, Rasio TKD, Rasio Aktifitas, 

Rasio PPAD 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R-Square sebesar 0.994. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variable rasio tingkat 

kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio efektifitas, rasio 

aktivitas, rasio pertumbuhan pendapatan daerah, rasio pertumbuhan 

pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan berpengaruh 

terhadap belanja modalsebesar 99% sedangkan sisanya 1% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria pengujiannya yaitu : 

Ho diterima jika thitung < ttabel dan signifikansi > 0.05  

Ha diterima jika thitung > ttabel dan signifikansi < 0.05 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .009 .008  1.134 .270 

Rasio TKD -.005 .009 -.009 -.529 .603 

Rasio Efektifitas .005 .003 .029 1.659 .113 

Rasio Efesiensi -.004 .002 -.030 -1.658 .113 

Rasio Aktifitas .959 .019 .960 49.342 .000 

Rasio PPAD -.006 .002 -.110 -3.707 .001 

Rasio PPD .003 .005 .017 .575 .572 

Rasio PBP -005 .001 .001 .063 .950 

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

a. Pengaruh Rasio Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal 

diperoleh nilai thitung sebesar -0.529 dengan signifikansi 0.603. 

Karena signifikansi 0.603 > 0.05 dan -thitung < -ttabel ( -0.529 < -

2.0860 ) maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa Rasio Tingkat Kemandirian Daerah tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal.  

b. Pengaruh rasio efektifitas terhadap Belanja Modal diperoleh nilai 

thitung sebesar 1.659 dan ttabel sebesar 2.0860 dengan signifikansi 

0.113. Karena signifikansi 0.113 > 0.05 dan thitung < ttabel ( 1.659 

< 2.0860 ), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal. 

c. Pengaruh rasio efesiensi terhadap belanja modal diperoleh nilai  

thitung  sebesar -1.658 dan ttabel sebesar -2.0860 dengan 

signifikansi 0.113. Karena signifikansi 0.113 > 0.05 dan -thitung < 

-ttabel ( -1.658 > -2.0860 ), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efesiensi tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

d. Pengaruh rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap belanja modal 

diperoleh nilai thitung sebesar 49.342 dan ttabel sebesar 2.0860 

dengan signifikansi 0.000. Karena signifikansi 0.000 < 0.05 dan 

thitung > ttabel ( 49.342 > 2.0860 ), maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rasio aktivuitas belanja 

pembangunan berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan 

bahwa rasio aktivitas berpengaruh terhadap belanja modal, semakin 

meningkat rasio aktivitas maka belanja modal pun meningkat. 

e. Pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap belanja 

modal diperoleh nilai thitung sebesar -3.707 dengan signifikansi 

0.001. Karena signifikansi 0.001 > 0.05 dan -thitung < -ttabel ( -

3.707 < -2.0860 ) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah 

berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil negatif dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa jika rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah 

meningkat, maka belanja modal menurun, sehingga semakin besar rasio 

pertumbuhan pendapatan asli daerah semakin kecil belanja modal. 



                                                 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI                    16 
 

f. Pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan daerah terhadap belanja modal 

diperoleh nilai thitung sebesar 0.575 dengan signifikansi 0.572. 

Karena signifikansi 0.572 > 0.05 dan thitung > ttabel ( -0.897 < -

2.0860 ) maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan daerah tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal.  

g. Pengaruh rasio pertumbuhan belanja pembangunan terhadap belanja 

modal diperoleh nilai thitung sebesar 0.063 dengan signifikansi 

0.950. Karena signifikansi 0.063 > 0.05 dan  thitung < ttabel           

( 0.950 < 2.0860 ) maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Tabel 4.9 

                   Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .234 7 .033 688.024 .000
b
 

Residual .001 20 .000   

Total .235 27    

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

b. Predictors: (Constant), Rasio PBP, Rasio PPD, Rasio Efesiensi, Rasio 

Efektifitas, Rasio TKD, Rasio Aktifitas, Rasio PPAD 

Sumber : Hasil Output SPSS (2015) 

 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, dapat dilihat nilai 

Fhitung sebesar 688.024 dan Ftabel sebesar 2.51 dengan signifikansi 

sebesar 0.000. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 

( 688.024 > 2.51 ) dengan signifikansi 0.000 < 0.05 yang menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen (rasio tingkat kemandirian daerah, 

rasio efektifitas, rasio efektifitas, rasio aktivitas, rasio 

pertumbuhan pendapatan daerah, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio 

pertumbuhan belanja pembangunan) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen (belanja modal). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, 

maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Rasio tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se provinsi 

kepulauan riau tahun 2010-2013. 

2. Rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se provinsi kepulauan riau 

tahun 2010-2013. 
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3. Rasio efesiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se provinsi kepulauan riau 

tahun 2010-2013. 

4. Rasio Aktivitas berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah 

kabupaten dan pemerintah kota se provinsi kepulauan riau tahun 

2010-2013 

5. Rasio pertumbuhan : 

a. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

belanja modal pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se 

provinsi kepulauan riau tahun 2010-2013 

b. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se 

provinsi kepulauan riau tahun 2010-2013 

c. Rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan pemerintah 

kota se provinsi kepulauan riau tahun 2010-2013 

6. Rasio tingkat kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio 

efektifitas, rasio aktifitas, rasio pertumbuhan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten dan 

pemerintah kota se-provinsi kepulauan riau tahun 2010-2013. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan 

Pemerintah Kota di Propinsi Kepulauan Riau memiliki ketergantungan 

yang tinggi pada Pemerintah Pusat, yang disebabkan oleh belum 

optimalnya Belanja Modal yang menggunakan dana yang bersumber dari 

pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten dan 

Pemerintah Kota di Propinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan 

penerimaan sumber daya dan penerimaan dari perpajakan dan retribusi 

daerah, selain itu Pemerintah perlu juga mengoptimalkan kinerja 

dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

 

2. Peneliti selanjutnya 

a. Dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan maka 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi Belanja Modal untuk 

memperbaiki keterbatasan ini. 

b. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan sampel 

yang lebih banyak dengan karakteristik yang beragam pula. 

c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian selanjutnya dengan menggunakan data time series yang 

terbaru. 
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