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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan data yang 

sudah dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui 

perbedaan Alokasi Belanja Hibah, bantuan sosial, belanja kunjungan kerja dan 

belanja modal antara pada saat Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di 

Jawa Tengah. Data yang telah dikumpulkan berupa data belanja tersebut yang 

terdapat pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Kementrian Keuangan (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/) pada tahun 2010 

sampai 2015. Untuk kepentingan pengujian hipotersis maka analisis yang 

dilakukan adalah analisis parametrik Paired Samples T Test (Uji sample 

berpasangan) jika asumsi normalitas terpenuhi dan analisis non-parametrik 

Wilcoxon Signed Rank Test jika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Untuk 

menganalisis hipotesis tersebut maka peneliti menggunakan bantuan program 

aplikasi SPSS 20 
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4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik 

variabel penelitian. Dari 33 sampel data diperoleh statistik deskriptif yang  

menginformasikan tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan 

standar deviasi (standard deviation) seperti disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil analisis Deskriptif Sebelum Pemilukada 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Perjalanan Dinas 

(sbl) 
33 .0078 .0354 .016979 .0066047 

Hibah (sbl) 33 .0024 .1070 .041658 .0283351 

Bantuan Sosial (sbl) 33 .0005 .0240 .007221 .0060395 

Modal (sbl) 33 .0463 .2706 .139985 .0520917 

Valid N (listwise) 33     

 

Tabel 4.2. Hasil analisis Deskriptif Sesudah Pemilukada 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Perjalanan Dinas 

(ssd) 
33 .0084 .0371 .018193 .0069136 

Hibah (ssd) 33 .0108 .1022 .039319 .0256577 

Bantuan Sosial (ssd) 33 .0003 .0295 .009328 .0083245 

Modal (ssd) 33 .1037 .4269 .168822 .0579150 

Valid N (listwise) 33     

 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, diketahui rasio 

perjalanan dinas daerah pada periode sebelum pemilukada adalah maksimun 

0.0354, rata-rata 0.016979 dengan standar deviasi 0.0066047 yang lebih rendah 

daripada ratio perjalanan dinas daerah sesudah pelaksanaan  pemilukada dengan 
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rasio maksimun 0.0371, rata-rata 0.018193, dan standar deviasi 0.0069136. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada periode 1 tahun sebelum pemilu alokasi belanja 

perjalanan dinas rata-rata hanya sebesar 1,69% meningkat pada saat dan sesudah 

pemilukada menjadi 1,819% dari total belanja pemerintah daerah di Kabupaten / 

kota se propinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, diketahui rasio Belanja 

Hibah daerah pada periode sebelum pemilukada adalah maksimun 0.1070, rata-

rata 0.041658 dengan standar deviasi 0.0283351 yang lebih tinggi daripada ratio 

Belanja Hibah daerah sesudah pelaksanaan  pemilukada dengan rasio maksimun 

0.1022, rata-rata 0.039319, dan standar deviasi 0.0256577.  Hal ini menunjukkan 

bahwa pada periode 1 tahun sebelum pemilu alokasi belanja hibah rata-rata 

sebesar 4,16% menurun pada saat atau sesudah pemilukada menjadi 3,93% dari 

total belanja pemerintah daerah di Kabupaten / kota se propinsi Jawa Tengah. 

Untuk ratio Belanja Bantuan Sosial daerah pada periode sebelum 

pemilukada memiliki rasio maksimun 0.0240, rata-rata 0.007221, dan standar 

deviasi 0.0060395 yang lebih rendah daripada ratio Belanja Bantuan Sosial daerah 

sesudah pelaksanaan pemilukada dengan rasio maksimun 0.0295, rata-rata 

0.009328, dan standar deviasi 0.0083245.  Hal ini menunjukkan bahwa pada 

periode 1 tahun sebelum pemilu alokasi belanja bantuan sosial rata-rata hanya 

sebesar 0,72% meningkat pada saat dan sesudah pemilukada menjadi 0,93% dari 

total belanja pemerintah daerah di Kabupaten / kota se propinsi Jawa Tengah. 

Untuk ratio Belanja Modal daerah pada periode sebelum pemilukada 

memiliki rasio maksimun 0.2706, rata-rata 0.139985, dan standar deviasi 
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0.0520917 yang lebih rendah daripada ratio Belanja Modal daerah sesudah 

pelaksanaan pemilukada dengan rasio maksimun 0.4269, rata-rata 0.168822, dan 

standar deviasi 0.0579150. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode 1 tahun 

sebelum pemilu alokasi belanja modal rata-rata hanya sebesar 13,99% meningkat 

pada saat dan sesudah pemilukada menjadi 16,88% dari total belanja pemerintah 

daerah di Kabupaten / kota se propinsi Jawa Tengah. 

 

4.2. Analisis Statistik 

Untuk mengetahui perbedaan Alokasi Belanja Hibah, bantuan sosial, 

belanja kunjungan kerja dan belanja modal antara pada saat Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah digunakan Uji Paired Sample 

t test atau Uji Wilcoxon Sign Rank Test. Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas. Pengujian normalitas merupakan dasar untuk 

memiliki uji yang tepat pada masing-masing rasio apakah menggunakan Uji 

Paired Sample t test atau Uji Wilcoxon Sign Rank Test. 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas suatu data diperlukan untuk mengetahui apakah data yang 

akan digunakan berdistribusi normal sehingga dapat ditentukan alat analisis dari 

data tersebut. Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov. Kriteria yang digunakan : 

Jika p-value < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal 

Hasil uji Normalitas dapat ditunjukkan pada Tabel berikut : 
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Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

 N Kolmogor

ov-

Smirnov Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Keterangan 

Perjalanan Dinas (sbl) 33 0.897 0.396 Normal 

Hibah (sbl) 33 0.517 0.952 Normal 

Bantuan Sosial (sbl) 33 1.085 0.189 Normal 

Modal (sbl) 33 0.628 0.825 Normal 

Perjalanan Dinas (ssd) 33 0.931 0.351 Normal 

Hibah (ssd) 33 0.809 0.529 Normal 

Bantuan Sosial (ssd) 33 1.058 0.213 Normal 

Modal (ssd) 33 1.292 0.071 Normal 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 

Berdasar hasil uji normalitas seperti tampak pada Tabel 4.3, 

menunjukkan bahwa seluruh rasio belanja (belanja perjalanan dinas, belanja 

hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal) baik untuk periode sebelum 

maupun sesudah Pemilukada memiliki data berdistribusi normal dengan 

probabilitas (sig) diatas 0,05. Dengan demikian dalam pengujian selanjutnya 

dilakukan dengan uji Paired Sample T Test. 

4.2.2. Uji Paired Sample Test 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Terdapat peningkatan 

Alokasi Belanja Hibah Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum 

pemilukada di Jawa Tengah”. Uji ini dilakukan dengan Paired Sample 

Test.  

Adapun rumusan hipotesisnya adalah : 
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Ho :  1=2 Tidak terdapat perbedaan peningkatan Alokasi 

Belanja Hibah Sesudah Pemilukada dibandingkan 

sebelum pemilukada di Jawa Tengah. 

Ha : 12 Terdapat perbedaan peningkatan Alokasi Belanja 

Hibah Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum 

pemilukada di Jawa Tengah. 

Kriteria pengujian adalah : 

Jika probabilitas (Sig-t) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak  

Jika probabilitas (Sig-t) > 0,05 atau t hitung < t tabel maka Ho diterima  

Hasil perbandingan secara statistik, dengan bantuan SPSS 20 

diperoleh hasil seperti tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Paired Sample t Test  Belanja Hibah 

Rasio  Rata-rata Hasil Test 

Sebelum Sesudah T hitung p-value 

Belanja Hibah 
0.04166 0.03932 0.503 0.619 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa rata-rata rasio 

belanja hibah pada periode sebelum pemilukada sebesar 0,04166 yang 

nilainya hampir sama dengan rasio belanja hibah pada periode sesudah 

atau pada saat pemilukada  yaitu sebesar 0,03932. Hasil ini didukung 

dengan uji t yang secara statistik perbedaan tersebut tidak signifikan. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar 0,503 dengan probabilitas 

0,619 yang nilainya jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Ho1 
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diterima dan Ha1 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan 

peningkatan Alokasi Belanja Hibah Sesudah Pemilukada dibandingkan 

sebelum pemilukada di Jawa Tengah.  

Hal ini disebabkan karena usaha untuk memperbaiki tingkat 

transparasi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana Hibah yang 

alokasinya telah tepat sasaran sehingga tidak disalahgunakan oleh 

kepala daerah yang akan menjabat kembali untuk menarik masyarakat. 

Dengan adanya Permendagri No 32 tahun 2011 yang diubah dengan 39 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Kemendagri dan KPK 

mendorong pemerintah daerah agar mengelola secara sungguh-sungguh 

dana Hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Dan sejak terbitnya 

Permendagri 39 Tahun 2012 cukup dapat mengendalikan kenaikan 

prorporsi alokasi belanja hibah, karena penganggaran hibah tidak lagi 

menggunakan sistem paket, melainkan dengan mencantumkan nama 

penerima, alamat, dan besaran nilai hibah, hal tersebut menuntut adanya 

transparansi dan akuntanbilitas pengguanan dana hibah. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini digunakan Uji Paired 

Sample t Test (Uji t).  

Adapun rumusan hipotesisnya adalah : 
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  Ho :  1= 2 Tidak terdapat peningkatan Alokasi Belanja Sosial 

Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum 

pemilukada di Jawa Tengah. 

Ha :  1 2 Terdapat peningkatan Alokasi Belanja Sosial  

Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum 

pemilukada di Jawa Tengah. 

Kriteria pengujian adalah : 

Jika probabilitas (Sig-t) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak  

Jika probabilitas (Sig-t) > 0,05 atau t hitung < t tabel maka Ho diterima  

 Hasil perbandingan secara statistik, dengan bantuan SPSS 20 

diperoleh hasil seperti tabel 4.5  berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Paired Sample t Test  Belanja Bantuan Sosial 

Rasio  Rata-rata Hasil Test 

Sebelum Sesudah T hitung p-value 

Belanja 

Bantuan 

Sosial 

0.00722 0.00933 -2.103 0.043 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat bahwa rata-rata belanja 

bantuan sosial pada periode sesudah pemilukada sebesar 0,00933 lebih 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata belanja hibah pada periode 

sebelum Pemilukada yaitu sebesar 0,00722. Hasil ini didukung secara 

statistik bahwa perbedaan tersebut signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 
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hasil uji t sebesar -2,103 dengan probabilitas 0,043 yang nilainya lebih 

kecil dari 0,05 (p<0,05). Dengan demikian Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima, yang berarti terdapat peningkatan Alokasi Belanja Sosial 

Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa 

Tengah. 

Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh 

eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. 

Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya, 

baik dari segi finansial maupun nonfinansial (Halim & Abdullah, 2006). 

Menurut Irene S. Rubin (2000) dalam buku The Politics of Public 

Budgeting mengatakan bahwa dalam  penentuan besaran maupun 

alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang 

diakomodasi oleh pejabat. Alokasi anggaran seringkali juga 

mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan 

konstituennya termasuk dalam alokasi belanja bantuan sosial. 

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga  

Untuk menguji hipotesis ketiga dalam penelitian ini digunakan Uji Paired 

Sample t Test (Uji t).  

Adapun rumusan hipotesisnya adalah : 
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Ho :  1= 2 Tidak terdapat Peningkatan Alokasi Belanja 

Kunjungan Kerja Sesudah  Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah. 

Ha :  1 2 Terdapat Peningkatan Alokasi Belanja Kunjungan 

Kerja Sesudah  Pemilukada dibandingkan sebelum 

pemilukada di Jawa Tengah. 

Kriteria pengujian adalah : 

Jika probabilitas (Sig-t) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak  

Jika probabilitas (Sig-t) > 0,05 atau t hitung < t tabel maka Ho diterima  

 Hasil perbandingan secara statistik, dengan bantuan SPSS 20 

diperoleh hasil seperti tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Paired Sample t Test  Belanja Kunjungan Kerja 

Rasio  Rata-rata Hasil Test 

Sebelum Sesudah T hitung p-value 

Belanja 

Kunjungan 

Kerja 

0.01698 0.01819 -3.216 0.003 

Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas terlihat bahwa rata-rata belanja 

kunjungan kerja pada periode sesudah pemilukada sebesar 0,01819 

lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata belanja kunjungan kerja 

pada periode sebelum Pemilukada yaitu sebesar 0,01698. Hasil ini 

didukung secara statistik bahwa perbedaan tersebut signifikan. Hal ini 
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dibuktikan dengan hasil uji t sebesar -3,216 dengan probabilitas 0,003 

yang nilainya lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Dengan demikian Ho3 

ditolak dan Ha3 diterima, yang berarti terdapat peningkatan Alokasi 

Belanja Kunjungan Kerja Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum 

pemilukada di Jawa Tengah. 

Hal ini disebabkan karena penggunaan anggaran seperti Belanja 

kerja oleh incumbent yang akan naik pada tahun pemilukada sesuai 

dengan teori Pilihan Publik dan sesuai dengan hipotesis yang ada. 

Karena dalam  Teori Pilihan publik dijelaskan bahwa individu yang 

membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang 

dilakukannya. Dalam teori tersebut yang dimaksimalisasi berupa 

anggaran untuk melakukan kunjungan kerja yang lebih besar yang 

dikemas dalam peresmian proyek-proyek pemerintah di saat 

pemilukada, untuk melakukan promosi dan pengenalan tentang 

program kerja yang dilakukan kepada publik. 

 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Untuk menguji hipotesis keempat dalam penelitian ini digunakan Uji 

Paired Sample t Test (Uji t).  

Adapun rumusan hipotesisnya adalah : 
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Ho :  1= 2 Tidak terdapat peningkatan Alokasi Belanja Modal 

sesudah pemilukada dibandingkan sebelum 

pemilukada di Jawa Tengah. 

Ha :  1 2 Terdapat peningkatan Alokasi Belanja Modal sesudah 

pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di 

Jawa Tengah. 

Kriteria pengujian adalah : 

Jika probabilitas (Sig-t) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak  

Jika probabilitas (Sig-t) > 0,05 atau t hitung < t tabel maka Ho diterima  

 Hasil perbandingan secara statistik, dengan bantuan SPSS 20 

diperoleh hasil seperti tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Paired Sample t Test  Belanja Modal 

Rasio  Rata-rata Hasil Test 

Sebelum Sesudah T hitung p-value 

Belanja 

modal 
0.13998 0.16882 -3.127 0.004 

   Sumber : Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan table 4.7 diatas terlihat bahwa rata-rata belanja 

Modal pada periode sesudah pemilukada sebesar 0,06882 lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata belanja modal pada periode sebelum 

Pemilukada yaitu sebesar 0,13998. Hasil ini didukung secara 

61ublic61ic bahwa perbedaan tersebut signifikan. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t sebesar -3,127 dengan probabilitas 0,004 yang 
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nilainya lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Dengan demikian Ho4 ditolak 

dan Ha4 diterima, yang berarti terdapat peningkatan Alokasi Belanja 

Modal sesudah pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa 

Tengah. 

Hal ini berarti dengan adanya pemilukada maka Belanja Modal 

tersebut akan naik dan setelah adanya pemilukada Belanja Modal 

tersebut kembali naik. Dalam Teori Pilihan public dijelaskan bahwa 

individu yang membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku 

maksimalisasi yang dilakukannya dengan meningkatkan anggaran pada 

belanja modal. Dalam teori tersebut yang dimaksimalisasi berupa 

anggaran. Sesuai dengan hipotesis yang ada disaat kepada daerah 

incumbent akan menghadapi pemilukada dia akan memaksimalkan 

anggaran belanja modal yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih 

kembali pada periode selanjutnya. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1.  Belanja Hibah 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan Alokasi 

Belanja Hibah Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa 

Tengah. Hal ini berarti bahwa adanya pemilukada tidak menyebabkan pemerintah 

daerah melakukan peningkatan belanja hibah pada tahun dilaksanakan 

Pemilukada. Hasil ini bertentangan dengan teori Pilihan Publik. Karena dalam 

Teori Pilihan publik dijelaskan bahwa individu yang membuat pilihan, yaitu 

pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang dilakukannya. Dalam teori tersebut 
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yang dimaksimalisasi berupa Anggaran. Sehingga disaat kepada daerah 

Incumbent akan menghadapi Pemilukada dia akan memaksimalkan anggaran 

(proyek-proyek gentong babi) yang ada sehingga terlihat  baik dan terpilih 

kembali pada periode selanjutnya, namun setelah kepentingannya didapatkan 

Anggaran tersebut akan kembali turun . 

Namun demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian Suranta dan 

Ristian Pangarso, (2016) yang menemukan bahwa idak ada peningkatan Belanja 

Hibah pada saat Pemilukada 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil ini 

membuktikan upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan dana Hibah 

telah menunjukan hasil yang lebih baik, sehingga dalam alokasinya telah tepat 

sasaran tidak disalahgunakan oleh kepala daerah yang akan menjabat kembali 

untuk menarik masyarakat. Upaya perbaikan pengelolaan ini dengan 

mengeluarkan Permendagri No 32 tahun 2011 yang diubah dengan 39 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Kemendagri dan KPK mendorong 

pemerintah daerah agar mengelola secara sungguh-sungguh dana Hibah agar 

terhindar dari penyalahgunaan. 

 

4.3.2. Belanja Bantuan Sosial 

Hasil analisis data menemukan bahwa terdapat peningkatan Alokasi 

Belanja Sosial Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa 

Tengah. Hal ini menunjukkan pada pada tahun dilaksanakan Pemilukada, terjadi 

peningkatan belanja bantuan public yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
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Hasil penelitian mendukung penelitian Amalia dan Pratolo (2013) menemukan 

bahwa alokasi belanja daerah incumbent pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih 

besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah incumbent sebelum pelaksanaan 

Pemilukada 

Dalam pemilukada tidak dapat dihindari penggunaan dana public untuk 

kepentingan politik. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh 

eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif 

mengajukan Keuntungan langsung yang diperoleh  kepala daerah yang tengah 

menjabat adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah 

orang yang paling dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung 

diperoleh kepala daerah incumbent dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. 

Kunjungan ke daerah, penyerahan bantuan masyarakat hingga peresmian sebuah 

proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai kampanye untuk mengenalkan diri 

kepada masyarakat. Sehingga kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi 

diri incumbent sangat terbuka lebar karena dia masih berkuasa. Belanja bantuan 

sosial, merupakan pos belanja yang dapat dipakai bagi calon incumbent untuk 

memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan suara (Ritonga & 

Alam, 2010). Alasan ini cukup mendasar karena dalam Permendagri 59 Tahun 

2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 Tahun 2006, belanja bantuan sosial 

merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung yang penyalurannya 

tidak melalui program dan kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu, 

sehingga pengalokasiannya cenderung subyektif (adanya political interest) dan 
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realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari Bupati/Walikota dalam bentuk 

Peraturan Kepala Daerah 

 

4.3.3. Belanja  Kunjungan Kerja 

Hasil analisis data menemukan bahwa terdapat peningkatan Alokasi 

Belanja Kunjungan Kerja Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada 

di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan pada pada tahun dilaksanakan Pemilukada, 

terjadi peningkatan belanja kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah.  Penggunaan anggaran seperti Belanja kerja oleh incumbent yang akan 

naik pada tahun pemilukada sesuai dengan teori Pilihan Publik dan sesuai dengan 

hipotesis yang ada. Karena dalam  Teori Pilihan publik dijelaskan bahwa individu 

yang membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang 

dilakukannya. Dalam teori tersebut yang dimaksimalisasi berupa anggaran. Disaat 

kepada daerah incumbent akan menghadapi pemilukada dia akan memaksimalkan 

Anggaran yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih kembali pada periode 

selanjutnya. Teori Pilihan Publik karena kepala daerah tersebut tetap 

memaksimalisasi dan menggunakan anggarannya demi kepentingan janji yang 

telah dia buat atau agar terlihat baik di masyarakat. Kunjungan ke daerah, 

penyerahan bantuan masyarakat hingga peresmian sebuah proyek pembangunan 

dapat dibungkus sebagai kampanye untuk untuk mengenalkan diri kepada 

masyarakat. Sehingga kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi diri 

incumbent sangat terbuka lebar, karena dia masih berkuasa. Hal ini menyebabkan 
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belanja kunjungan kerja untuk kepala daerah mengalami peningkatan menjelang 

dilaksanakan Pemilukada. 

 

4.3.4. Belanja  Modal  

Hasil analisis data menemukan bahwa terdapat peningkatan Alokasi 

Belanja Modal sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa 

Tengah. Hal ini menunjukkan pada pada tahun dilaksanakan Pemilukada, terjadi 

peningkatan belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hasil 

penelitian mendukung penelitian Hidayat (2014) menyatakan bahwa rasio 

persentasi alokasi belanja modal mengalami kenaikan baik secara rasio persentasi 

maupun secara nominal, hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawan dan Setyorini (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat terdapat 

perbedaan alokasi belanja modal antara periode sebelum dan pada saat 

pemilukada, juga menguatkan penelitian Keefer dan Khemani (2003) yang 

menemukan bahwa kepala daerah lebih menyukai proyek infrastruktur karena 

lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji kepada voters-nya. 

Penggunaan anggaran seperti Belanja Modal oleh incumbent yang akan 

naik pada tahun dilaksanakan pemilukada. Sesuai dengan hipotesis yang ada 

disaat kepada daerah akan menghadapi pemilukada dia akan memaksimalkan 

anggaran yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih kembali pada periode 

selanjutnya. Dalam Belanja Modal ini menjelang Pilkada Belanja Modal naik 

yang dapat mengindikasikan beberapa hal seperti penilaian 100 hari kerja dimana 

kepala daerah menggunakan pos belanja modal seperti belanja irigasi dan 
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jaringan, belanja peralatan dan mesin yang dapat langsung terlihat untuk penilaian 

kinerjanya ataupun janji yang dibuat oleh kepala daerah pada masyarakat jika 

terpilih kembali, sehingga sesuai dengan Teori Pilihan Publik yang 

memaksimalisasi anggaran yang ada demi kepentingan pribadinya. 

  


