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 PERPUTARAN DALAM PEREKONOMIAN  
 

TIK: 
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami tentang kapasitas 
dan pengukuran produksi nasional.  
 
TIU: 
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 
menganalisis potensi perekonomian suatu bangsa melalui metode 
penghitungan produksi nasional dan pendapatan nasional. 
 
Sub Pembahasan: 
 Produk Domestik dan Produk Nasional 
 Belanja Nasional 
 Pendapatan Nasional 

 
PRODUK DOMESTIK DAN PRODUK NASIONAL 
 

Dalam suatu negara ada berjuta-juta jenis barang-barang dan 
jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Oleh 
karena ada berjuta-juta jenis itu untuk menjumlahkannya diperlukan 
suatu penyebut yang sama, penyebut ini adalah uang, atau harga 
barang dan jasa itu. Yang dijumlahkan bukanlah harga akhir barang 
tersebut, melainkan nilai tambahnya. Tentunya nilai tambah barang-
barang dan jasa-jasa itu tidak dihitung satu per satu tetapi dikelompok-
kelompokkan. Sebagaimana digunakan oleh PBB dan negara-negara 
lain semua kegiatan produksi barang dan jasa itu dikelompokkan ke 
dalam 11 (sebelas) kelompok yang rnasih-masing dinamai lapangan 
usaha (industrial origin). Semua barang-barang dan jasa-jasa yang 
diproduksikan dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu (yang 
biasanya satu tahun), di namai : Produk Domestik Bruto (PDB), (Gross 
Domestic Products, GDP). Dinamai produk oleh karena yang 
dijumlahkan adalah nilai tambah produk yang berbentuk barang dan 
jasa. Dinamai domestik, karena produk yang dihitung itu adalah yang 
dihasilkan dalam batas-batas suatu negara (dalam arti politis). Dinamai 
Bruto oleh karena di dalamnya termasuk sejumlah penyusutan barang-
barang modal yang digunakan untuk berproduksi. 
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Semenjak tahun 1966 Indonesia menganut politik pintu terbuka 
bagi modal asing. Demikianlah semenjak saat itu banyak modal asing 
yang masuk ke dalam berbagai lapangan usaha. Modal asing inipun 
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Barang-barang dan jasa-jasa 
ini tetap milik negara-negara lain, yang suatu saat harus dikirimkan atau 
diperhi-tungkan ke dalam produksi negara asalnya. Milik negara lain ini 
dinamai: Pendapatan netto terhadap luar negeri (net factor income from 
abroad). Dikatakan netto oleh karena sudah dikurangi dengan sejumlah 
hasil penanaman modal Indonesia di luar negeri, andaikata ada. Produk 
Domestik Bruto atau lebih populer disebut Gross Domestic Products 
dikurangi Pendapatan Netto terhadap luar negeri dinamai Produk 
Nasional Bruto, PNB (Gross National Products, GNP), jadi PNB adalah 
semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam batas 
wilayah negaranya clalam jangka waktu tertentu, yang di Indonesia itu 
adalah satu tahun. PDB dan PNB inilah yang sering dijadikan salah satu 
ukuran ke-majuan dan kemunduran kemakmuran negara. Ada ukuran 
lain di samping yang dua ini, misalnya panjang jalan kereta api dan 
jalan raya kelas I, jumlah orang yang dapat membaca menulis, jumlah 
rumah sakit dengan tempat tidurnya, jumlah dokter per 1.000 orang 
dan sebagainya.  

Oleh karena harga barang dan jasa itu tidak tetap, maka 
perhitungan PDB dan PNB inipun disesuaikan dengan perkembangan 
harga yang berlaku, namanya adalah PDB dan PNB atas dasar harga yang 
berlaku (at current market prices). Tabel 4.1. memperlihatkan PDB atas 
dasar harga yang berlaku, 1971—1976. Pencatatan atas harga yang 
berlaku ini tidak memungkinkan kita untuk mengetahui pertumbuhan 
yang sesungguhnya barang dan jasa itu. Dapat saja PDB naik terus 
padahal barang dan jasa dalam arti fisik tidak bertambah, yang 
disebabkan oleh kenaikan harga. Untuk ini dihitunglah PDB dan PNB 
atas dasar harga kontan sesuatu tahun. Dalam Statistik Indonesia yang 
terakhir tahun dasar yang dipakai adalah 1973. Tahun ini dianggap 
tahun yang stabil, tidak banyak goncangan-goncangan dan 
penyimpangan-penyimpangannya. Cara menghitung harga konstan ini 
adalah dengan mendeflasi harga yang berlaku dengan suatu index 
harga. Index harga adalah index yang menunjukkan laju kenaikan dan 
penurunan harga dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 1973 harga 
sebuah radio adalah Rp 10.000,00 tahun 1974 menjadi Rp 12.000,00 atau 
naik 20%. Index harga tahun 1973 adalah 100, tahun 1974 adalah: 
 

120100
000.10
000.12

x  

Untuk mengembalikan harga radio tahun 1974 pada harga tahun dasar 
1973: 
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Inilah prinsip mendeflasi harga yang berlaku menjadi harga tetap. 
Karena ada banyak barang dan jasa yang dihasilkan dipilihlah beberapa 
barang yang paling banyak dibeli golongan masyarakat. Berdasarkan 
penelitian tahun 1958/1959 dipakailah 62 jenis barang untuk mengukur 
laju inflasi hingga sekarang. Sebenarnya sudah ada survey belanja 
konsumen tahun 1968/1969 yang menetapkan komposisi harga dari 100 
jenis barang dan jasa yang dibeli beberapa kelompok masyarakat di 
beberapa kota. Tetapi sampai sekarang belum dipakai. Mungkin 
disebabkan karena alasan politis yang dapat menggelisahkan 
masyarakat, karena jumlah barangnya lebih banyak yang mungkin akan 
memperlihatkan laju inflasi yang lebih cepat. 

 
TABEL 4.1. Produk Domestik Brato atas dasar harga yang berlaku menurut 

lapangan usaha Gross Domestic Products at current market prices by 
industrial origin (Milyar Rupiah/Rupiah Billions)        
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Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan tahun 1973 
diperlihatkan pada tabel 4.2. Dengan menggunakan harga konstan ini 
sedikit banyak perkembangan PDB dapat diikuti dari tahun ke tahun 
sebagai terlihat pada tabel 4.3. Kita lihat bahwa PDB tumbuh dari tahun ke 
tahun atas dasar harga konstan 1973 sebanyak 9,44 %; 11,31 %; 7,63 %, 4,98 
% dan 6,89 % masing-masing untuk 1972; 1973; 1974; 1975 dan 1976. 
Pertumbuhan inilah yang selalu diamati oleh para ahli dan kreditor seperti 
IGGI, Bank Dunia, ADB dan Bank Pembangunan Islam. 

Produsen yang menghasilkan bermacam barang dan jasa itu terdiri 
dari perusahaan perusahaan negara, swasta asing dan nasional besar atau 
pun kecil, dan koperasi. Jasa perbankan, listrik dan air, jasa angkutan 
udara, kereta api, perhubungan telepon dan telegraf semua itu dihasilkan 
oleh perusahaan-perusahaan negara. Obat-obatan, textil, sebagian minyak 
bumi, kayu gelondongan, barang-barang industri banyak yang dihasilkan 
oleh perusahaan swasta asing dan nasional besar. Beras, jagung, karet, 
kopi, lada dan lain-lain dihasilkan oleh perusahaan swasta kecil. Semua 
produsen yang berdasarkan lapangan usahanya dibagi-bagi menjadi 11 
lapangan usaha, dan berdasarkan bentuk usahanya dibagi-bagi ke dalam 
perusahaan negara, swasta asing dan nasional besar ataupun kecil beserta 
koperasi itu dinamai sektor Perusahaan (business sector). 

Barang-barang dan jasa-jasa ini terus diproduksikan sepanjang 
hari, bulan dan tahun. Pertanyaannya ke manakah larinya barang-barang 
dan jasa-jasa ini? Atau siapakah yang menerima barang-barang dan jasa-
jasa ini? Ada empat kelompok yang menghabiskan hasil produksi ini. 
Pertama digunakan oleh perusahaan lain sebagai input. Hasil pabrik urea 
Sriwijaya digunakan oleh usaha tani kecil dan perkebunan. Hasil produksi 
pabrik ban digunakan oleh perusahaan angkutan dan demikian 
selanjutnya. Yang paling banyak digunakan dalam perusahaan sendiri 
adalah barang-barang modal, investasi atau pembentukan modal. 
Selanjutnya transaksi intern antar perusahaan itu tidak akan dipisah-
pisahkan seperti antar sektor. Kedua adalah perseorangan, kelompok 
orang-orang, lembaga-lembaga dan badan-badan dan dinamai kelompok 
Rumah Tangga, atau lebih tepat lagi sektor rumah tangga (household sector). 
Ketiga adalah kelompok pemerintah atau sektor Pemerintah (Government 
sector) baik pusat, propinsi, maupun kabupaten. Kita lihat kantor-kantor 
pemerintah memerlukan gedung, alat kantor, alat tulis, dan kendaraan. 
Keempat, sebagian dari barang dan jasa ini pergi ke luar negeri sebagai 
ekspor. Sektor ini dinamai sektor Luar Negeri (foreign sector), Jadi 
semuanya ada 4 sektor. Perusahaan, Rumah Tangga, Pemerintah dan Luar 
Negeri. 
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TABEL 4.2. Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan tahun 1973 
menurut lapangan usaha Gross Domestic Products at constant 
1973 market prices by industrial origin. (Milyar Rupiah/Rupiah Billions) 
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TABEL4.3.  Indeks Berantai dari Produk Domestik Bruto atas dasar harga 
konstan 1973 menurut lapangan usaha/ 
Link Index of Gross Domestic Product at constant 1973 market prices by 
industrial origin. 

 
 

Barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi atau digunakan 
oleh ke-4 sektor itu tidaklah diberikan dengan gratis, tetapi ada balas 
jasanya berupa pembayaran bagi semua barang-barang dan jasa yang 
digunakan. Jadi dari perusahaan ke berbagai sektor yang lain itu 
mengalir barang dan jasa, dan dari ke tiga sektor ke perusahaan itu 
mengalir uang pembayarannya. Besarnya uang pembayaran ini sama 
dengan nilai (tambah) barang dan jasa. 

Dari manakah tiga sektor itu mempunyai uang untuk membayar 
barang dan jasa yang mereka terima? Rumah Tangga yang merupakan 
kelorqpok orang-orang dan lembaga-lembaga sekurang-kurangnya 
mempunyai tenaga orang yang dapat disumbangkan untuk bekerja. Apabila 
orangnya berpendidikan dan berbakat mereka juga mempunyai 
kewirausahaan (enterpreneurship) untuk mengorganisasi faktor produksi 
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lain. Sebagian dari mereka juga mempunyai tanah dan modal sekurang-
kurangnya modal uang. Pendeknya secara keseluruhan kelompok Rumah 
Tangga ini mempunyai faktor produksi. Faktor produksi ini di 
sumbangkan kepada Perusahaan untuk dimanfaatkan dan diolah oleh 
Perusahaan-perusahaan menjadi barang-barang dan jasa-jasa. Sumbangan 
merekapun tentu tidak gratis, ada balas jasanya berbentuk upah dan gaji 
bagi tenaga, keuntungan bagi kewiraswastaan, bunga bagi modal, dan sewa 
bagi tanah yang semuanya merupakan pendapatan bagi sektor Rumah 
Tangga. Jumlah balas jasa ini sama dengan nilai faktor produksi yang 
disumbangkan. Dengan demikian dari Rumah Tangga ke Perusahaan 
mengalir faktor produksi, dan dari Perusahaan ke Rumah Tangga mengalir 
barang dan jasa. Sebenamya sebagian dari faktor pro 
duksi ini mengalir juga ke Pemerintah dengan balas jasa berupa gaji, dan 
sebagian lagi ke sektor Luar Negeri dengan balas jasa berbentuk 
keuntungan, gaji dan lain-lain. Jadi factor produksi Rumah Tangga inipun 
mengalir ke 3 arah masing-masing dengan balas jasa yang senilai. Sektor 
Pemerintah mempunyai uang untuk membayar barang dan jasa sebagian 
besar berasal dari pajak dan penghasilan lain. Akhirnya sektor Luar Negeri 
mempunyai uang untuk membayar barang dan jasa yang diimpornya dari 
Indonesia dari berbagai sumber mereka sendiri. Uang pembayar dari Luar 
Negeri ini bernama devisa, sebagai hasil export Indonesia ke Luar Negeri, 
selain itu pemerintah memberikan pelayanan administrasi, pertahanan 
keamanan, pengaturan dan lain-lain kepada berbagai sektor dalam negara. 
Sebagai balas jasanya masyarakat membayar pajak. Sektor Luar Negeri juga 
mengirimkan barang dan jasa sebagai impor Indonesia, dan sebagai balas 
jasanya adalah pembayaran keluar negeri dengan devisa sebagai hasil 
ekspor Indonesia ke luar negeri. Demikianlah arus barang dan jasa, di satu 
fihak, dan uang di lain fihak, faktor produksi di satu fihak dan 
uang pembayarannya di lain fihak mengalir dari dan ke keempat sektor 
ekonomi itu terus menerus tiada henti-hentinya, seperti terlukis pada 
gambar 7. 
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Inilah perputaran mesin perekonomian yang menghidupkan 
kemakmuran negara dan masyarakat yang menimbulkan barang-barang 
dan jasa-jasa, memberikan pendapatan, pekerjaan, mengharuskan 
pengeluaran, dan menimbulkan pertukaran antara sektor dengan sektor. 
Apabila mesin ini berhenti berputar, berhenti pula produksi barang dan 
jasa, berhenti pula arus pendapatan, menganggurlah orang-orang dan alat-
alat produksi. Penghentian perputaran mesin perekonomian berarti suatu 
malapetaka. Makin giat perputaran ini makin besar pula kemakmuran 
negara. Hanya tidak boleh dilupakan bahwa makin banyak barang dan jasa 
yang diproduksikan belum tentu orang-orangnya makin berbahagia, belum 
tentu masyarakatnya makin sehat jasmani dan rohani. Untuk kebahagiaan 
rohani masih diperlukan usaha lain yang terletak di luar Imgkungan 
ekonomika. 
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TABEL 4.4.  Penggunaan Produk Domestik Bruto atas dasar harga yang 
berlaku menurut jenis penggunaannya/ Expenditure on Gross 
Domestic Product at current market prices by type of expenditure. 
(Milyar Rupiah/Rupiah Billions) 
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TABEL 4.5. :     Penggunaan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 1973 
menurut jenis penggunaannya/Expenditure on Gross Domestic Product 
at constant 1973 market prices by type of expenditure. (Milyar 
Rupiah/Rupiah Billions). 

 
 
BELANJA NASIONAL 

 
Barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sektor Perusahaan-

perusahaan dan mengalir ke sektor-sektor lain seperti terlihat pada gambar 
7, harus diberi balas jasa, atau harus dibayar oleh masing-masing sektor 
tersebut. Pembayaran ini dinamai Belanja atau Pengeluaran Nasional 
(national expenditure). Jumlah uang yang keluar dari ketiga sektor 
Pemerintahan, Rumah Tangga dan Luar Negeri dan masuk ke sektor 
Perusahaan harus sama dengan nilai barang dan jasa yang keluar dari 
sektor perusahaan dan masuk ke tiga sektor tersebut. Itulah sebabnya 
Pengeluaran Nasional = Produk Domestik Bruto. Tabel 4.4. 
memperlihatkan jumlah pengeluaran dari masing-masing sektor atau 
jumlah barang dan jasa ke masing-masing sektor atas dasar harga yang 
berlaku, dan tabel 4,5, atas dasar harga (biaya) konstan 1973.  
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Perhatikanlah bahwa PDB lebih besar daripada PNB. Hal ini tidak 
hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara berkembang 
lain. Pada masa-masa permulaan pembangunan diperlukan banyak modal 
dari luar negeri, sehingga penanaman modal luar negeri di Indonesia lebih 
banyak daripada penanaman modal Indonesia di luar negeri. 

Pengeluaran terbesar, sekitar 3/4 dari PDB baik harga yang berlaku 
maupun harga konstan berasal dari sektor Rumah Tangga. Pengeluaran 
Pemerintah yang pada tahun 1971 hanya 9,4 % dengan harga konstan, 
menjadi 11 % tahun 1976. Makin maju perekonomian negara akan makin 
besar pula peranan pemerintah, dan makin besar pula persentase 
Pengeluaran pemerintah ini. Ini semua dialami oleh negara-negara yang 
sekarang sudah maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Unit 
Soviet, Jepang dan Australia. 

Pembentukan modal merupakan aliran barang modal dari sektor 
Perusahaan ke Perusahaan lain, jadi transaksi intern antara perusahaan 
yang karenanya tidak digambarkan pada gambar 7. Pembentukan Modal ini 
amat penting buat peningkatan kemampuan berproduksi suatu negara. 
Dalam setiap rencana pembangunan persentase Pembentukan Modal ini 
selalu ditargetkan. Pada tahun-tahun 2975 dan 1976 Pembentukan Modal ini 
sudah mencapai 1/5 dari PDB suatu prestasi yang mengagumkan yang 
tidak kalah dengan negara-negara lain, mengingat pendapatan per kapita 
(per orang) masih rendah itu. 

Perhitungan Belanja Nasional ini merupakan cara yang kedua yang 
telah dipakai di Indonesia untufc menghitung PDB dan PNB. Cara yang 
pertama adalah dengan menghitung produksi barang dan jasa dari 11 
lapangan usaha seperti diterangkan pada permulaan bab ini. Baru dua 
metode inilah yang digunakan di Indonesia dengan lengkap atau hampir 
leng-kap. Sedang cara yang ketiga yaitu perhitungan Pendapatan Nasional 
seperti yang akan diterangkan di bawah ini belum dapat dilaksanakan. 
 
PENDAPATAN NASIONAL 
 

Kita tengok kembali gambar 7. Rumah Tangga menyerahkan jasa 
faktor produksi kepada Perusahaan dan Pemerintah. Mereka menerima 
pendapatan berupa upah dan gaji sebagai balas jasa tenaga, sewa sebagai 
balas jasa tanah, bunga sebagai balas jasa modal, dan keuntungan sebagai 
balas jasa kewirausahaan (entrepreneur). Tidak semua anggota Rumah 
Tangga memiliki semuanya, sebagian besar mungkin hanya mempunyai 
tenaga. Sebagian dari tenaga ini diserahkan kepada negara sebagai pegawai 
dengan menerima gaji dan honorarium, juga sebagian penerimaan dari 
siapapun asalnya diserahkan kepada Pemerintah sebagai pajak. Semua 
penerimaan ini merupakan pendapatan bagi Rumah Tangga. Sektor 
Perusahaan juga mempunyai pendapatan tersendiri antara lain berupa 
keuntungan yang tidak dibagikan. Semua pendapatan sebagai balas jasa 
penyerahan faktor produksi dari semua sektor dinamai Pendapatan 
Nasional. Pendapatan Nasional ini besarnya sama dengan 
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Produk Nasional. Lihat kembali tabel terakhir.  
Singkatnya: PDB - Pendapatan netto terhadap luar negeri = PNB; 

PNB - pajak tidak langsung - penyusutan = Produk Nasional 
Netto, PNN, (Net National Products) = Pendapatan Nasional (National 
Income). Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut lewat orang lain, 
atau lembaga atau perusahaan lain. Contohnya adalah pajak penjualan. 
Yang dibebani pajak ini adalah pembeli, tetapi yang ditarik adalah penjual, 
atas nama pembeli, untuk kemudian penjual membebankannya pada 
pembeli. Yang dimaksud dengan penyusutan adalah pengurangan nilai 
modal. Apabila dipakai dalam proses produksi, modal ini rusak sedikit 
demi sedikit, sehingga nilainyapun akan berkurang juga. Berbagai 
perusahaan mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menghitung 
penyusutan ini. Cara menghitung Pendapatan Nasional ini merupakan 
cara yang ketiga untuk menghitung Produk Domestik Bruto, Pengeluaran 
Nasional, dan Pendapatan Nasional yang ketiga-tiganya akan sampai pada 
jumlah yang sama. Cara ini belum banyak atau hampir tidak dipakai di 
Indonesia. 

Istilah Pendapatan Nasional ini adalah suatu istilah yang populer 
dan umum. Bila kita mengatakan Pendapatan Nasional yang umum ini 
yang dimaksud adalah Produk Nasional atau Pengeluaran Nasional. 
Dihubungkan dengan jumlah penduduk akan didapat pendapatan per 
kapita. Demikianlah Pendapatan Nasional per kapita atas dasar harga 
(bia-ya) tahun 1973, untuk tahun 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 dan 1976 
adalah Rp 40.680,00, Rp 42.825,00, Rp 46.073,00, Rp 47.616,00, Rp 
49.035,00 dan Rp 51.308,00. Jika dikatakan bahwa pendapatan per 
kapita per tahun orang Indonesia Rp 51.308,00 itu tidak berarti bahwa 
setiap orang mempunyai pendapatan sebanyak itu. Sebagian lebih kecil 
dan sebagian lebih besar dari angka itu. Pendapatan per kapita itu hanya 
angka rata-rata apabila Pendapatan Nasional dibagi jumlah penduduk. Di 
samping pendapatan per kapita ini ada lagi yang perlu kita ketahui, 
yaitu berapa yang sesungguhnya menerima pendapatan Rp 20.000,00, 
Rp 30.000,00, Rp 60.000,00, Rp 70.000,00 dan sebagainya, sehingga kita 
ketahui berapa persen dari penduduk yang menerima di bawah dan 
berapa di atas angka rata-rata ini. Inilah yang dinamai distribusi 
pendapatan. Berdasarkan nilai tukar uang luar negeri tertentu (misalnya 
dollar AS), pendapatan per kapita ini dinyatakan dengan uang luar 
negeri. Misalnya pendapatan per kapita Indonesia tahun 1976 adalah 
$124, pada waktu kurs dollar masih Rp 415,00. Dengan dinyatakannya 
pendapatan per kapita ini dalam dollar, dapatlah kita 
membandingkannya dengan berbagai negara lain, terutama negara-
negara sekitar yang dekat, Asean misalnya. Perbandingan dengan negara-
negara lain akan memberikan petunjuk di mana kedudukan Indonesia 
dibandingkan dengan negara-negara lain itu. Adanya pembedaan antara 
negara-negara berkembang (terbelakang) dengan negara yang sudah 
maju antara lain berasal dari perhitungan pendapatan per kapita ini, di 
samping perhitungan-perhitungan lain. Indonesia termasuk negara 
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yang sedang berkembang (terbelakang) karena pendapatannya amat 
rendah, berarti pula produk per kapita rendah, yang tidak lain daripada 
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan orang-orang Indonesia amat 
rendah, Inilah salah satu ciri negara yang sedang berkembang. 

Pendapatan atau produk per kapita yang rendah ini dapat 
disebabkan karena : 
1. Pengetahuan yang sedikit akibat pendidikan yang rendah. 
2. Ketrampilan dan kecakapan yang rendah. 
3. Modal per karyawan sedikit. 
4. Kemiskinan akan sumber alam. 
5. Kemalasan dan ketidak disiplinan orang-orang. 
6. Sikap yang tidak mendorong berproduksi dan lain-lain. 

Perhitungan Pendapatan Nasional ini merupakan cabang 
Ekonomika tersendiri, dan juga bagian dari Ekonomika Makro. 
Keduanya akan dipelajari pada tingkat pertengahan dan lanjut. Sedang 
pertukaran antara sektor-sektor baik satu-satu perusahaan dengan satu-
satu orang maupun secara keseluruhan merupakan cabang kecil dari 
Ekonomika Mikro yang dinamai bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk 
pasar ini akan dipelajari juga dalam ilmu pemasaran (marketing). 
 



Modul 13: Perputaran Dalam Perekonomian 
 

Halaman XIII-14 
 

LATIHAN: 
 
1. Umpamakan hanya ada dua sektor dalam perekonomian: Perusahaan 

dan Rumah Tangga. Gambarkanlah dan ceriterakanlah aliran kegiatan 
barang, jasa, faktor produk-si dan uang antara keduanya. 

2. Apakah perbedaan antara Produk Domestik Bruto dan Produk Nasional 
Bruto? Apabila Produk Nasional Bruto lebih besar daripada Produk 
Domestik Bruto apakah du-gaan saudara mengenai 
kemajuan/kemunduran tingkat perekonomian itu? Demikian pula 
apabila sebaliknya. 

3. Apakah akibatnya apabila aliran barang dan jasa dari Perusahaan ke 
Rumah Tangga itu terputus? 

4. Sebutkanlah ketiga cara menghitung Pendapatan Nasional. Apakah 
sebabnya bahwa ketiga cara itu harus menghasilkan jumlah yang sama? 

5. Sebuah perusahaan angkutan laut Indonesia, mengangkut penumpang 
dan barang dari Hongkong ke Tokyo dan mendapat pembayaran untuk 
itu. Apakah jasa angkutan ini termasuk Produk Nasional Bruto? 

6. Apakah pentingnya menghitung pendapatan per kapita dalam uang 
asing? 

7. Apakah peranan pemerintah dalam perputaran mesin perekonomian 
negara?  

8. Sebuah perusahaan "real estate" menjual rumah bekas yang dibangun 2 
tahun yang lampau seharga Rp 20 juta, kepada seseorang. Perusahaan 
menyerahkan rumahnya dan orang itu membayarkan uangnya, apakah 
rumah ini yang harganya Rp 20 juta itu termasuk PDB tahun ini? 

9. Apabila sebuah pabrik terbakar habis, di manakah nilaipabrik yang 
hilang itu Nampak (diketemukan) dalam perhitungan Pendapatan 
Nasional? 

10. Ada seseorang mengkritik penggunaan PNB sebagai berikut: "Apabila 
pemerintah mengeluarkan uang untuk memperbaiki (mereklamasi) 
sebidang tanah hingga menjadi tanah yang indah, maka pengeluaran ini 
tidak akan masuk PNB, jadi PNB memberikan gambaran yang keliru". 
Benarkah demikian? 

 


