
ABSTRAK  

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH  

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat) 

Diberikannya kewenangan yang luas dan bertanggungjawab dalam mengelola 

keuangan daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi. 

Adanya DAU sebagai salah satu komponen dari dana perimbangan merupakan suatu 

kebijakan pemerintah untuk mendukung desentralisasi bersamaan dengan PAD yang 

bersumber dari kemampuan daerah dalam menggali potensi keuangan daerah. Masih 

rendahnya penerimaan PAD dibandingkan dengan besarnya DAU yang diterima dari 

pusat merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat, padahal PAD seharusnya menjadi sumber utama untuk 

mendanai belanja daerah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2010. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan 

menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi dan Studi 

Kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Setelah data dikumpulkan, data 

dianalisis menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh DAU dan PAD 

terhadap belanja daerah baik secara parsial dengan uji T dan simultan dengan uji F. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial DAU dan PAD 

berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. PAD memiliki pengaruh yang lebih 

besar terhadap belanja langsung dibandingkan dengan DAU yang ditunjukkan dengan 

oleh nilai significance PAD yang lebih kecil. Secara simultan DAU dan PAD 

berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini ditunjukkan oleh DAU dan 

PAD mempengaruhi terhadap belanja langsung sebesar 89,8%, sedangkan sisanya 

10,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

Sedangkan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak langsung 

sebesar 80,8%, sedangkan sisanya 19,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian.  
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