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ABSTRAKSI 

Pada penelitian kali ini, dilakukan studi tentang Pemilukada dalam kaitannya 

dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Pemilukada di 

propinsi Jawa Tengah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan alokasi 

belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja kunjungan kerja, belanja modal antara 

sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah.  

Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah tingkat 

kabupaten / kota di Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada dari tahun 2011 dan 

2015. Sedangkan metode pengambilan menggunakan metode teknik sampling jenuh 

atau penelitian populasi yaitu mengambil seluruh anggota populasi. Dalam penelitian 

ini sebanyak 33 kabupaten/kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Tengah yang 

memiliki kelengkapan data penelitian. Metode analisis data meliputi Analisis 

Deskriptif, dan pengujian hipotesis menggunakan hasil penelitian menemukan bahwa 

1) Tidak terjadi peningkatan Alokasi Belanja Hibah Sesudah Pemilukada dibandingkan 

sebelum pemilukada di Jawa Tengah, 2) Terdapat peningkatan Alokasi Belanja Sosial 

Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah, 3) Terdapat 

peningkatan Alokasi Belanja Kunjungan Kerja Sesudah Pemilukada dibandingkan 

sebelum pemilukada di Jawa Tengah dan, 4) Terdapat peningkatan Alokasi Belanja 

Modal sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah.  

Kata Kunci : Pemilukada, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Modal, 

Belanja Perjalanan Dinas 
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ABSTRACT 

The notion of Local Leaders Election (Pemilukada) relates to the use of 

Regional Budget in Pemilukada in Central Java province is important to be conducted 

as the research topic in this study. The aims of the study is to discover the difference 

among grant budget allocation, social aid budget, work visit, capital expenditure 

between the expenditures before Pemilukada and  post Pemilukada in Central Java. 

The data population used in this study is the financial data of districts / city-level local 

governments in Central Java which have been done Pemilukada from 2011 and 2015. 

This study uses Saturation Sampling technique for collecting the data in which covers 

all members of population are participated. There are 33 districts / cities in Central 

Java province that have the complete data as research data. The data analysis method 

applied in this study is Descriptive Analysis and hypothesis testing. Based on the 

findings, the study shows that 1) there is no improvement of Grant Budget Allocation 

after Pemilukada, 2) there is improvement of Social Aid Budget after after Pemilukada, 

3) there is improvement of Work Visit Budget Allocation after Pemilukada, 4) there is 

improvement of Capital Expenditure after Pemilukada in Central Java. 

Keywords : pemilukada, social aid expenditures, grant expenditures, official travel 

expenditures, capital expenditures 
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