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ABSTRAK 

IZZATI NURIMA BRILIANTI. Analisis Diskresi Kebijakan Fiskal Pada 

Keuangan Negara Pemerintah Pusat Periode 1990-2013. Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 2015. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat diskresi pada pos penerimaan 

dan/atau pengeluaran pemerintah pusat periode 1990 – 2013. Penelitian ini 

menggunakan  metode ex post  facto. Jenis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan Bank Indonesia (BI). Data 

yang digunakan adalah dalam bentuk time series. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji perbedaan rata-rata dan uji hipotesis berupa chi square test. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa: 1)  pada pos penerimaan 

pemerintah pusat periode 1990-1998 tidak terjadi diskresi antara realisasi dan 

rencana anggaran dengan nilai ᵡ² sebesar 0,385 dan nilai ttabel  (0.05; 1) sebesar 

3,84 dapat dikatakan nilai thitung (0,385) < ttabel  (3,84) dengan taraf signifikansi 

0,535 > 0,05. 2) pada pos penerimaan pemerintah pusat periode 1999-2013 terjadi 

diskresi antara realisasi dan rencana anggaran dengan nilai ᵡ² sebesar 15,384 dan 

nilai ttabel  (0.05; 4) sebesar 3,84 dapat dikatakan nilai thitung (15,384) > ttabel  (9,49) 

dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. 3) pada pos belanja pemerintah pusat 

periode 1990-1998 tidak terjadi diskresi antara realisasi dan rencana anggaran 

dengan nilai ᵡ² sebesar 0,632 dan nilai ttabel  (0.05; 1) sebesar 3,84 dapat dikatakan 

nilai thitung (0,632) < ttabel  (3,84) dengan taraf signifikansi 0,959 > 0,05. 4) pada 

pos belanja pemerintah pusat periode 1999-2013 terjadi diskresi antara realisasi 

dan rencana anggaran dengan nilai ᵡ² sebesar 12,195 dan nilai ttabel  (0.05; 4) 

sebesar 3,84 dapat dikatakan nilai thitung (12,195) > ttabel  (9,49) dengan taraf 

signifikansi 0,016 < 0,05. Kesimpulannya adalah terjadi tingkat diskresi yang 

tinggi pada pos penerimaan dan pada pos pengeluaran pemerintah pusat pada 

periode yang sama yakni 1999-2013, yang berarti hipotesis peneliti diterima.  
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ABSTRACT 

 

IZZATI NURIMA BRILIANTI. Analysis Discretionary Fiscal Policy Of State 

Finances Central Government On Period 1990-2013. Faculty of Economics, State 

University of Jakarta. 2015. 

 

This study aims to determine the level of discretionary revenue items and / or 

central government spending period of 1990 - 2013. This study used ex post facto. 

The type of data used by the researchers are secondary data obtained from the 

literature Bank of  Indonesia (BI). The data used is in the form of time series. Data 

analysis technique used is the average difference test and hypotheses test is chi 

square test. Based on the results of data analysis found that: 1) on the post 

acceptance period 1990 to 1998 the central government's discretion doesn’t occur 

between actual and budget plan with a value of 0.385 and the value ᵡ² ttabel (0:05; 

1) of 3.84 can be said tcount (0.385) < ttable (3.84) with a significance level of 

0.535> 0.05. 2) The central government revenue items 1999-2013 period occurred 

between actual and planned discretionary budget to the value of 15.384 and value 

ᵡ² ttabel (0:05; 4) of 3.84 can be said tcount (15.384) > t table (9.49) with 0,000 

significance level of <0.05. 3) in the post 1990-1998 period central government 

spending does not happen discretion between actual and budget plan with a value 

of 0.632 and the value ᵡ² ttabel (0:05; 1) of 3.84 can be said tcount (0.632) <t table 

(3.84) with a significance level of 0.959> 0.05. 4) the central government 

expenditure 1999-2013 period occurred discretion between actual and budget plan 

with a value of 12.195 and value ᵡ² ttabel (0:05; 4) of 3.84 can be said tcount 

(12.195)> t table (9.49) with 0.016 significance level of < 0.05. The conclusion is 

happening high level of discretionary revenue items and the central government 

expenditure in the same period ie 1999-2013, which means the accepted 

hypotheses. 
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