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ABSTRAK 

 

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai 
dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang 
dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang 
sesungguhnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam 
mengatur pemerintahannya. Kemandirian ini dapat dilihat dari tingkat ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atas transfer dana yang diberikan oleh 
pemerintah pusat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti ingin 
mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap 
belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menitikberatkan 
pada pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan 
analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Belanja modal 
bertindak sebagai variabel terikat, sedangkan dana alokasi umum dan pendapatan asli 
daerah bertindak sebagai variabel bebas. Data yang dianalisis bersumber dari Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa DAU dan 
PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, 
baik tanpa maupun dengan lag. Pengaruh PADt-1 terhadap BMt-1 lebih besar daripada 
pengaruh DAUt-1 terhadap BMt-1. Artinya, tidak terjadi flypaper effect pada pengujian 
regresi tanpa lag tahun 2007. Pengujian regresi tanpa lag tahun 2008 menghasilkan 
pengaruh PADt terhadap BMt lebih besar daripada pengaruh DAUt terhadap BMt. 
Artinya, tidak terjadi flypaper effect. Begitu pula pada pengujian pengaruh DAUt-1 
terhadap BMt lebih besar daripada pengaruh PADt-1 terhadap BMt tidak dapat 
diterima yang artinya tidak terjadi flypaper effect pada pengujian regresi dengan lag. 
 
 
Kata-kata kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Belanja Modal (BM), Flypaper effect. 
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