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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan daerah yang 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2015. 

Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2013 sampai 2015. Total sampel pada penelitian ini terdiri dari 35 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2013 sampai 2015 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang 

berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Linier Berganda.  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah hal ini di karenakan pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan yang sah pada masing-masing daerah mengalami kenaikan dari setiap 

tahunnya. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Belanja Daerah karena dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing daerah di 

Jawa Timur. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan  

terhadap Belanja Daerah di karenakan dana yang diberikan pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah cenderung relatif kecil, disebabkan pemerintah daerah telah 

mampu meningkatkan pelayanan publik antara lain pembangunan rumah sakit, 

pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih dengan menggunakan Pendapatan 

Asli Daerah. 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Belanja Daerah karena pemerintah daerah masih belum optimal dalam menggali 

potensi pajak dan sumber daya alamnya. 

 

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

Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah 

(BD). 


