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MOTO 

 

“Ora tentang iso tah ra iso, 

tapi tentang gelem tah ra gelem. Nak koe gelem musti iso, tapi nak koe iso 

tapi ra gelem podo karo ndobol (Ulfando.Al_)” 

 

"Barang siapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah 

akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan 

(menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia." 

(Hadits riwayat Abu Dawud) 

 

Barang  siapa melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, Allah akan 

mencintainya, barang siapa melakukan amalan yang dibenci oleh Allah,  

Allah akan membencinya. 

 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu-bapak, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 

jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” 

(QS. An – Nisaa : 36) 

 

“Jangan sia-siakan waktu sedetik pun untuk ibadah dan hal baik, karena waktu 

tidak bisa di ulang, dan waktu adalah uang”. 

(Bapak Ngarbiyanto) 

  



PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang yang 

sudah menemani, medukung dan mendo’akan serta memberi arti yang lebih di 

dalam sejarah hidupku : 

Allah SWT 

Nabi Agung Nabi Muhammad SAW 

Kedua orang tua tercinta Bapak Ngarbiyanto dan Ibu Sri Hastutik yang senantiasa 

mendo’akan dan memberi nasihat yang luar biasa, terimakasih atas semua 

kebaikan kalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 Akuntansi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara dengan 

lancar, terimakasih yang selalu mendukung, mendidik dengan penuh kesabaran, 

tidak ada batas balasan atas jasa untuk mu, aku menyayangi kalian. 

Untuk Adik ku Ulla Ulfatin Khoiriyah yang selalu memberikan semangat, 

terimakasih atas do’anya. 

Semua saudara ku yang selalu mendo’akan dan mendukung penulis setiap 

langkah, Teman Agus Dwi Jayanto dan Mukhamad Sofi Rif’an yang selalu 

mendukung dan memotivasi penulis di setiap waktu. 

Semua teman-teman ku seperjuangan (Akuntansi Reg1) yang saling mendo’akan, 

mendukung, membantu penelitian ini. 

  





ABSTRAKSI 

 

Dana6alokasi6umum merupakan dana yang bersumber dari APBN 

sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU 

sesuai dengan kebutuhan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah 

memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. PDRB merupakan nilai 

tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah 

domestik suatu periode dalam suatu periode tertentu tanpa harus memperhatikan 

apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Belanja modal 

yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang 

dibangun yang berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap 

Belanja Modal. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil langsusng dari 

laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ 

Kota di Jawa Tengah yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal periode tahun 2016-2017. Sedangkan 

data Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

2016-2017. Dengan menggunakan metode sensus atau Sampling Jenuh. Analisis 

data menggunakan bantuan uji regresi sederhana yaitu SPSS (Statistical Program 

For Social Science) versi  20 untuk  mengetahui pengaruh variabel dependen 

terhadap variabel independen. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum 

mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus 

mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Produk 

Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

 

 

Kata kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Belanja Modal (BM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  



KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahim” mengawali sebuah ikhtiyar 

yang bersandar pada bimbingan dan keridhoan-Nya semata, diiringi syukur 

kehadirat Alllah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya 

yang tiada tara, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta 

salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat tabi’in dan tabi’ut-tabi’in, serta umatnya yang senantiasa 

meneladani beliau dan menegakkan risalahnya dan semoga kelak kita medapatkan 

syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin.  

Skripsi yang berjudul “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA 

ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PRODUK 

DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA MODAL” ini 

merupakan hasil penelitian yang ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan 

Akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara sungguh tiada 

kekuatan dan daya upaya tanpa kehendak-Nya. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat 

berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan doa serta 

perhatian baik secara langsung atau tidak langsung, antara lain : 

1. Bapak Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag selaku Rektor UNISNU Jepara. 



2. Bapak Much. Imron, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UNISNU Jepara. 

3. Bapak H. Muhammad Ridho, S.E., M.Si selaku Ketua Progam Studi 

Akutansi yang baik hati sekali selalu memberikan solusi dan nasehat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Solikhul Hidayat, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang 

penuh kesabaran dan dengan ikhlas meluangkan waktunya memberikan 

arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Ibu Dosen UNISNU teruntuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

yang telah senantiasa memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. 

6. Kepada yang tercinta Bapak Ngarbiyanto dan Ibu Sri Hastutik sebagai orang 

tua penulis yang selalu ada, dan senantiasa mendoakan, mendukung dan 

memberi semangat sampai akhir hayat. 

7. Untuk adik tercinta satu-satunya Ulla Ulfatin Khoiriyah yang selalu 

memberi semangat. 

8. Untuk keluarga besar Mbah Hj. Ruslan dan Mbah Hj. Marsih yang selalu 

mensupport dan mendo’akan dan sebagai tauladan dan panutan. 

9. Untuk teman yang selalu meluangkan waktunya menemani menyelasaikan 

skripsi ini Agus Dwi Jayanto 

10. Untuk semua teman-teman yang selalu senantiasa membantu dan 

mendoakan demi kelancaran skripsi penulis. 

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


