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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. Populasi 

penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-

2015.  

Sampel penelitian ini ditentukan dengan mengunakan metode purposive 

sampling sehingga diperoleh 5 Kabupaten dan 2 kota yang menjadi sampel. 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari 

Dokumen Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2015 dalam situs 

www.djpkpd.go.id. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

mengunakan metode penelitian dalam kuantitatif dengan mengunakan teknik 

analisisuji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang diolah 

dengan SPSS. Hasil analisis data menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil secara individual (parsial) berpengaruh 

terhadap Belanja Daerah. Sedangkan secara bersama-sama (simultan) PAD, DAU, 

http://www.djpkpd.go.id/


 

 

DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2011-2015. 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),    

Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah.  

PENDAHULUAN 

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian 

kinerja. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan 

pembangunan social ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah.  APBD   mempunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan,  

pengawasan. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan 

tugas pemerintah di daerah. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan 

di masa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan 

perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu 

atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2006:163). Anggaran daerah adalah 

rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode 

tertentu (satu tahun) (Mardiasmo, 2004:9). 

Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah: Fungsi otorisasi ialah 

anggaran daerah menjadi dasar untuk pendapatan, dan belanja pada tahun 

bersangkutan. tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki 

kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi perencanaan ialah anggaran daerah menjadi 



 

 

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. Fungsi pengawasan ialah anggaran daerah menjadi pedoman untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Pengelolaan  keuangan  daerah  pada  dasarnya  merupakan  pelaksanaan 

kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dimana 

pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menggali pendapatan daerah 

dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam 

pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah, (Wulandari, 2014). 

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan 

daerah, belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diukur sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dan dari atas beban APBN. 

Menurut Halim dalam Pikasari (2015) Sumber dana bagi daerah terdiri 

dari Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan (DBH, dan DAU) dan Pinjaman 

Daerah. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui 

APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama 

dengan Pemerintah Daerah. 

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 



 

 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan 

daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah 

yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam (SDA) yang besar hanya 

terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak 

pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan 

atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. 

Penelitian Pikasari (2015), melakukan penelitian tentang pengaruh dana 

alokasi umum, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah 

pada kabupaten / kota di provinsi kepulauan riau tahun 2008-2015. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil 

secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pendapatan asli 

daerah secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. 

Sedangkan secara bersama-sama (simultan) PAD, DAU, dan DBH berpengaruh 

terhadap Belanja Daerah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian 

mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah dengan judul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi 

Hasil Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / kota di Provinsi Kepulauan 

Riau  Tahun 2011-2015”. 

 

 

 

 



 

 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. 

 PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari 

pungutan-pungutan yang dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakatnya 

dan juga hasil pengelolaan sumber daya ekonomi asli daerah secara mandiri 

berdasarkan Peraturan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan dari 

pemerintah pusat (Nazarullah, 2012). 

 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik negara, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pengaruh Dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah 

 DAU merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam 

memenuhi pengeluarannya. Besarnya DAU yang diterima oleh pemrintah daerah 

dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang 

diterima maka daerah tersebut masih tergantung pada pemerintah pusat yang 

menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum siap menjadi daerah 

otonom seperti yang tertuang dalam UU NO. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah. Begitu juga sebaliknya semakin sedikit DAU yang diterima maka daerah 

tersebut mandiri dan siap menghadapi otonomi. 

 



 

 

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah  

 Berdasarkan  Undang-undang  No  33  tahun  2004  tentang perimbangan  

keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan daerah,  Dana  bagi  hasil  

adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN yang  di alokasikan  

kepada  daerah  berdasarkan angka  persentase  untuk  mendanai  kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh indra dalam Wulandari (2014), 

menyatakan bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), secara 

simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 

 Wulandari (2014), mengenai pengaruh DBH terhadap belanja daerah. 

Dengan hasil penelitian bahwa DBH menunjukkan pengaruh signifikan positif 

terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki DBH tinggi maka 

pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, dan Dana Bagi Hasil 

terhadap Belanja Daerah 

 Sejalan dengan penelitian wulandari (2014), Mutiara Maimunah (2006) 

serta Handayani dan Nuraini (2012).  Adanya pengaruh yang signifikan dan 

positif antara flaypaper effect pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah.  



 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh indra dalam wulandari (2014), menyatakan 

bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), secara simultan 

dan parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. 

Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan  landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian 

terdahulu  maka dapat disajikan kerangka pemikiran yang digambarkan dalam 

model penelitian gambar 2.1, kerangka pemikiran tersebut  menjelaskan tentang 

pengaruh PAD, DAU, DBH terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

Gambar 2.1 

Bagan kerangka pemikiran 

 

 

        

        

 

        

 

 

  

       

 

 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  𝑋1  

Dana Alokasi Umum 

(DAU)  𝑋2  

Dana Bagi Hasil 

(DBH)  𝑋3  

Belanja Daerah  𝑌  



 

 

METODE PENELITIAN  

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011-2015. 

Metode penelitian 

Variabel Penelitian 

Variabel Dependen (Y) 

 Variabel penelitian (variabel terikat atau variabel Y) adalah variabel yang 

menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam 

penilitian ini adalah belanja daerah.  

Variabel Independen (X)  

 variabel independen (variabel bebas atau  variabel X) adalah variabel yang 

dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai 

pengaruh positif atau negatif bagi variabel dependen lainnya. Variabel independen 

ini adalah PAD, DAU, DBH. 

Populasi dan Sampel penelitian 

Populasi 

 Menurut Arikunto (2010) Populasi adalah keseluruhan penelitian,apabila 

seseorang ingin meneliti elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan 

Riau dari tahun 2011-2015 sebanyak 35. 

 

 



 

 

Sampel  

 Menurut Arikunto (2010) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Disamping itu, menurut sukandarridi (2010) sampel adalah bagian 

dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan 

sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu 

menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat 

memberikan data secara maksimal. 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah memasukkan data 

di situs www.djpkpd.go.id dalam Laporan Realisasi APBD tahun 2011-

2015. 

2. Kabupaten/Kota yang membuat Laporan Realisasi APBD dalam format 

SAP. 

3. Kabupaten/Kota yang melaporkan anggaran dari sektor Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah. 

Jenis dan sumber data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif 

yaitu data yang diukur dalam suatu sekala secara numerik. Sedangkan sumber 

data tersebut merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu yang diperoleh 

dari data APBD tahun 2011-2015 yang bersumber dari Dokumen Laporan 

Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Kepri yang diperoleh dari situs 

www.djpkpd.go.id 



 

 

Teknik Pengumpulan Data  

 Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan 

menjadi dokumentasi. Dan diperoleh secara tidak langsung melalui situs 

www.djpkpd.go.id. 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh perpustkaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contohnya: 

data yang sudah tersedia ditempat-tempat tertentu, seperti BPS, kantor-kantor, dan 

sebagainya (Hasan, 2004:19). 

Metode Analisa 

Statistik  Deskriptif  

 Statistik deskriptif  memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013:19).  

Uji asumsi klasik 

Uji normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dala model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013 : 160) 

 



 

 

Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen tidak sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 

2013:105-106) : 

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

varinace inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). 

Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. masalah ini timbul karena residual 



 

 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksiada atau tidaknya autokolerasi. Dalam penelitian ini 

peneliti mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan cara Uji Durbin – Watson 

(DW). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (kostanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel independen. 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari reidual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data 

ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). 

  Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 

Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat adanay tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot. 

Antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y Prediksi –Y sesungguhnya) yang telah di-studentized 

(Ghozali, 2013 : 139). 

 



 

 

Uji Hipotesis 

 Model penelitian ini yaitu menggunakan Regresi linier berganda yaitu 

model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen, persamaan 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y    = Belanja Daerah 

X1    = Pendapatan Asli Daerah 

X2    = Dana Alokasi Umum 

X3    = Dana Bagi Hasil 

a    = Konstata ( nilai Y apabila X1,X2,X3,X4= 0) 

b1,b2,b3  = Koefesien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)  

Koefisien Determinasi  

 Menurut (Ghozali, 2013 : 97) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Nilai koefesien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefesien determinasi 



 

 

untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan. 

Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F) 

 Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen / terikat. 

Hipotesis nol (H0) yang hendak di uji adalah apakah semua parameter dalam 

model sama dengan nol. 

 Sementara itu pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F 

dengan tingkat signifikansi 5%. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F 

hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel 

maka model yang digunakan layak, demikian pula sebalik. 

Uji Signifikansi Individual ( Uji Statistik t ) 

 Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji 

adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau  Ho : bi = 0, artinya 

apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (HA) parameter suatu variabel 

tidak sama dengan nol, atau HA : bi  0, artinya variabel tersebut merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  



 

 

 Uji statistit t pada dasarnya mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen seara individual dalam menerangkan variasi dependen. 

Untuk menguji masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Pada penelitian 

ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji 

t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih 

besar daripada t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, demikian juga 

sebaliknya. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kepulauan Riau pada Tahun 2011-2015 sebanyak 35. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekuder yang diperoleh dalam situs 

www.djpkpd.go.id tahun 2011-2015. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling  dimana sampel dipilih melalui kriteria – 

kriteria. Berdasarkan kriteria - kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis maka 

sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 35. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

 

No 

 

Nama Kabupaten/Kota 

1 Kabupaten Karimun 

2 Kabupaten Bintan 

3 Kabupaten Natuna 

4 Kota Batam 

5 Kota Tanjungpinang 

6 Kabupaten Lingga 

7 Kabupaten Kepulaun Anambas 

 

Analisis Statistik Deskriptif  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik 

dekriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang 

sebenarnya tentang kondisi perusahaan dalam analisis. Statistik deskriptif 

memberikan penjelasan tentang nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata 

(mean), dan nilai standar deviasi dari variabel – variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BD 35 671313 2362011 1152216.94 376159.863 

PAD 35 12500 824774 151006.31 184401.731 

DAU 35 71909 559104 275289.29 112583.646 

DBH 35 169493 1140987 441219.29 260004.165 

Valid N 

(listwise) 

35     

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 21  

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah 

Tabel 4.1 menjelaskan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 yang dapat dilihat dari N 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Grafik 4.2 

Hasil Grafik Histogram 

 

Sumber : Ouput Data Olahan SPSS Versi 21 

Gambar 4.3 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 



 

 

Hasil Grafik P-Plot 

 

Sumber : Ouput Data Olahan SPSS Versi 21 

Gambar 4.4 

Hasil Uji Kolmogorov-Shirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 70695.38947147 

Most Extreme Differences 

Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .653 

Asymp. Sig. (2-tailed) .788 

a. Test distribution is Normal. 
a. Calculated from data. 

Sumber : Ouput Data Olahan SPSS Versi 21 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov dan 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah > 0,05 yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov 



 

 

sebesar 0,653 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,788. Hal ini berarti data 

residual terdistribusi normal. 

Uji Multikolonieritas  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonearitas 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan menunjukkan nilai 

tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil 

perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF< 

10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 271378.958 59846.217  4.535 .000   

PAD 1.475 .114 .723 12.903 .000 .363 2.755 

DAU .664 .202 .199 3.294 .002 .313 3.199 

DBH 1.077 .055 .744 19.528 .000 .784 1.276 

a. Dependent Variable: BD 

Sumber : Ouput Data Olahan SPSS Versi 21 



 

 

Uji Autokolerasi 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber : Ouput Data Olahan SPSS Versi 21 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat nilai DW sebesar 1.668. Nilai ini dibandingkan 

dengan nilat tabel Durbin-Watson. Dari tabel statistik .Durbin-Watson didapat nilai dL 

sebesar 1,2833  dan nilai dU sebesar 1,6528  dengan jumlah variabel independen (k=3) 

dan jumlah sampel (n =35). Oleh karena nilai DW lebih besar dai nilai dU dan lebih kecil 

dari 1.7167 (3 – dU) atau dU < DW < 4 – dU (1,2833 < 1,668 < 1.7167). Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi, positif atau negatif, sehingga data 

terbebas dari autokolerasi. 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .982
a
 .965 .961 74037.152 1.668 

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU 

b. Dependent Variable: BD 



 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskodatisitas

 

 Dari grafik scatterplot pada gambar diatas terlihat bahwa titik – titik 

yang ada pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 

Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

a. Dependent Variable: BD 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh persamaan regresi 

linear sebagai berikut : 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 271378.958 59846.217  4.535 .000 

PAD 1.475 .114 .723 12.903 .000 

DAU .664 .202 .199 3.294 .002 

DBH 1.077 .055 .744 19.528 .000 



 

 

Belanja Daerah = 271378.958 + 1.475 PAD + 0.664 DAU+ 1.077 DBH + e 

Uji  Hipotesis  

Koefisien Determinasi 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

  

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R disebut  koefisien korelasi 

antara variabel PAD, DAU, DBH dengan Belanja Daerah adalah 0.982. ini artinya 

hubungan antara PAD, DAU, DBH dengan Belanja Daerah adalah sangat kuat 

(signifikan) sebesar 98,2%. Adjust R2 dalam penelitian ini sebesar  0,961, hal ini 

menunjukan bahwa sebesar 96,1% Belanja Daerah pada kabupaten / kota di kepri 

dipengaruhi oleh PAD, DAU, DBH. Sedangkan sisanya sebesar 3.9% dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F) 

Tabel 4.10 

Hasil uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4640945749084.113 3 1546981916361.371 282.219 .000
b
 

Residual 169926495145.770 31 5481499843.412   

Total 
4810872244229.884 34    

a. Dependent Variable: BD 

b. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 
.982

a
 .965 .961 74037.152 

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU 

b. Dependent Variable: BD 



 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan 0,000 dan nilai 

F hitung 282.219. ini berarti nilai sig lebih kacil dari 0,05 (0,000<0,05). Dan 

berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel (F tabel α=0.05, df=35-3-1=31) 

didapat F hitung 282,219 lebih besar dari F tabel 2,91 (282,219>2.91). maka dalam 

hal ini Ha diterima dan H0 ditolak yang menunjukan bahwa PAD, DAU, DBH 

berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Kepri Tahun 2011-

2015. 

Uji Signifikansi Individual (Uji T) 

Tabel 4.11 

Hasil uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 271378.958 59846.217  4.535 .000 

PAD 1.475 .114 .723 12.903 .000 

DAU .664 .202 .199 3.294 .002 

DBH 1.077 .055 .744 19.528 .000 

a. Dependent Variable: BD 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. 

Hasil uji hipotesis pertama variable PAD memiliki nilai sig 0,000 dan nilai 

t hitung 12,903. Ini berarti nilai sig lebih kecil dari taraf signifikan 0.05 (<0,05). Dan 

berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α = 0,05,df=35-3-1=31) 



 

 

didapatkan t hitung 12.903 lebih besar dari t tabel 1.69552 (12,903 > 1,69552). Maka 

hal ini Ha diterima dan H0 ditolak sehingga PAD berpengaruh terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Semakin besar PAD yang 

didapatkan semakin memungkinkan daerah tersebut mampu untuk dapat 

memenuhi belanja daerahnya sendiri.  

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. 

Hasil uji hipotesis kedua Variable DAU memiliki nilai sig 0,002 dan nilai t 

hitung 3,294 . Ini berarti nilai sig lebih kecil dari taraf signifikan 0.05 (<0,05). Dan 

berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α = 0,05,df=35-3-1=31) 

didapatkan t hitung 3,294 lebih besar dari t tabel 1,69552(3,294>1,69552). Maka hal 

ini Ha diterima dan H0 ditolak sehingga DAU berpengaruh terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Semakin besar DAU yang 

diterima maka daerah tersebut masih tergantung pada pemerintah daerah.apabila 

semakin kecilnya DAU yang diterima maka daerah tersebut tidak tergantung pada 

pemerintah daerah. 

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. 

Hasil uji hipotesis ketiga Variable DBH memiliki nilai sig 0,000 dan nilai t 

hitung 19,528 . Ini berarti nilai sig lebih kecil dari taraf signifikan 0.05 (< 0,05). Dan 

berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α = 0,05,df=35-3-1=31) 

didapatkan t hitung 19,528 lebih besar dari t tabel 1,69552(19,528 > 1,69552). Maka 



 

 

hal ini Ha diterima dan H0 ditolak sehingga DBH berpengaruh terhadap Belanja 

Daerah. Semakin besar DBH yang didapatkan maka pengeluaran untuk belanja 

daerahnya juga semakin tinggi. 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. 

Uji hipotesis yang ke empat adalah variable independen memiliki nilai 

signifikan 0,000 < 0,05 maka dari itu hasil penguji ini Ha diterima dan H0 ditolak 

yang menunjukan bahwa PAD, DAU, DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. Ini berarti 

semakin besar PAD, DAU, DBH secara bersama-sama(simultan) maka semakin 

besar pula peningkatan jumlah Belanja Daerah. Jika PAD, DAU, DBH mengalami 

peningkatan Belanja Daerah pada Kabupatrn/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DBH 

terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2011-2015. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual (parsial) berpengaruh 

terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2011-2015. 



 

 

2 Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual (parsial) berpengaruh 

terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2011-2015.  

3 Dana Bagi Hasil (DBH) secara individual (parsial) berpengaruh 

terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2011-2015.  

4 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. Hal ini 

berarti hipotesis ini menyatakan bahwa PAD, DAU, DBH berpengaruh 

terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan 

Riau diterima secara signifikan. 

Saran  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memerikan saran-

saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-

variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah 

Daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan 

pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku Pemerintah 

Daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah 



 

 

penelitian dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih 

bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.  

2. Dalam kajian penerimaan daerah yang akan datang disamping 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 

agar memasukkan komponen lain yang merupakan penerimaan daerah 

yang sah. 

3. Bagi pemerintah daerah, dengan melihat pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil yang sangat 

signifikan terhadap Belanja Daerah diharapakan dapat lebih 

meningkatkan proporsi masing-masing variabel tersebut. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan 

data dan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih 

lengkap.  

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian.  

6. Dalam kajian Belanja Daerah yang akan datang agar diklasifikasikan 

menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.  
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