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BAB   II 

PENDAPATAN   NASIONAL 

 
A. PENGERTIAN 

Pendapatan nasional merupakan  salah satu indikator keadaan ekonomi  suatu 

negara. Terdapat beberapa istilah dalam produksi nasional antara lain : 

a. GNP ( Gross National Product )  atau Produk Nasional Bruto  yaitu keseluruhan 

nilai barang dan jasa yang menjadi milik warga negara baik diproduksi di dalam 

maupun di luar negeri pada periode waktu tertentu ( biasanya 1 tahun ). 

b. GDP ( Gross  Domestic product ) atau Produk Domestik Bruto  yaitu keseluruhan 

nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri baik oleh warga negara 

maupun warga negara asing ataupun oleh perusahaan asing dalam suatu negara 

pada periode waktu  tertentu ( biasanya satu tahun ). 

c. NNP ( Net National Product ) atau produksi nasional bersih, yaitu Produksi 

Nasional Bruto yang telah dikurangi dengan penyusutan – penyusutan. 

d. Net National Income atau Pendapatan Nasional bersih, yaitu  NNP  dikurangi 

dengan pajak tdk langsung. 

Sehingga  apabila  secara detail bisa ditunjukkan sebagai berikut : 

GDP   :   Gross Domestic Product 

        Pendapatan LN di DN – 

dan pendapatan DN di LN + 

GNP   :  Gross National Product 

        Penyusutan                    - 

NNP   :  Net National Product 

               Indirect Tax         - 

NNI   :  Net National Income 

       Social security tax   - 

       Hasil 

       Transfer Payment  +                

P I :  Pendapatan perseorangan 

       Personal Tax      - 

D I      :  Pendapatan yang bisa dibelanjakan 

  Saving    - 
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       Pengeluaran konsumsi  ( CE ) 

catatan 

PI : Personal Income 

DI : Disposible Income 

CE : Consumsi Expenditure 

 Produk Nasional Bruto  dibedakan menjadi 2 macam yaitu  

 Produk Nasional Bruto Nominal, yaitu mengukur nilai out put pada harga yang 

berlaku  selama periode produksi 

 Produk Nasional Bruto Riil,  yaitu mengukur nilai out put yang diproduksi dalam 

setiap periode berdasarkan harga tahun dasar yang ditentukan. 

Hubungan  antara PNB Riil dan Nominal  bisa  digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar  2.1  :  PNB  Riil  dan PNB  Nominal 

 PNB  Nominal meningkat lebih cepat dibandingkan PNB Riil. Perbedaan ini 

disebabkan pengaruh  inflasi di mana harga barang berubah sepanjang waktu. PNB 

Nominal berubah karena adanya faktor inflasi, Sehingga meskipun jumlah 

produksinya tetap tapi karena adanya perubahan harga maka Pendapatan Nasional 

Brutonya meningkat. Sedangkan perubahan Produk Nasional Bruto Riil berubah 

karena adanya 3 hal : 

1. Tersedianya jumlah sumber daya ( resources ) dalam suatu perekonomian 

2. Pengerjaan dari sumber daya yang tersedia untuk produksi 

3. Efisiensi dalam pengerjaan faktor produksi. 

 PNB  Nominal 
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Sehingga perubahan PNB Riil akan terjadi apabila terjadi perubahan dalam produksi 

atau out put secara keseluruhan. Dalam membicarakan masalah output kita  

membedakannya menjadi output yang sifatnya potensial dan out put yang sifatnya 

Aktual. 

 Output potensial, adalah produksi yang diharapkan akan mampu dicapai oleh 

suatu negara apabila diasumsikan terjadi pengerjaan penuh ( full employment ). 

 Out put aktual, adalah produksi yang akhirnya mampu dicapai oleh negara 

tersebut dari target yang diharapkan pada otuput potensial. 

Perbedaan antara PNB Potensial  dengan aktual disebut dengan Kesenjangan PNB 

(The  GNP Gap ).  

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.2  Perbandingan antara  output potensial dan aktual  

 

B. CARA    MENGHITUNG  PENDAPATAN  NASIONAL 

 

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang penting untuk 

mengetahui  kondisi  perekonomian suatu negara.  Manfaat perhitungan dan analisis 

pendapatan nasional : 

1. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian 

2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu 

3. Membandingkan perekonomian antar daerah yang ditunjukkan dengan PDRB. 

PNB  Aktual 

PNB  Potensial 

PNB  Gap 

Tahun 

Output 
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Terdapat beberapa cara untuk menghitung pendapatan  nasional  yaitu : 

1. Pendekatan Pengeluaran , merupakan cara yang paling penting  karena akan 

dapat menunjukkan kegiatan ekonomi yang dicapai, selain itu juga bisa 

memberikan gambaran tentang  baik buruknya kondisi perekonomian.  Cara 

menghitungnya adalah dengan menjumlahkan nilai pengeluaran dari berbagai 

golongan masyarakat atas barang – barang jadi dan jasa – jasa yang 

diproduksikan dalam perekonomian tersebut. Barang – barang yang diimpor tidak 

dihitung sebagai pendapatan, demikian juga barang – barang yang masih akan 

diproses ulang atau barang setengah jadi tidak dihitung untuk menghindari 

terjadinya double counting.   

Komponen – komponen penghitungan pendapatan dengan metode pengeluaran ini 

adalah : 

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu nilai perbelanjaan barang dan jasa 

yang dilakukan oleh rumah tangga  dalam satu tahun. Pengeluaran investasi 

seperti pembelian tanah dan rumah tidak dihitung sebagai konsumsi rumah 

tangga. 

b. Pengeluaran pemerintah, pengeluaran yang dilakukan  baik rutin ( untuk 

membayar gaji pegawai, perjalanan dinas dan sebagainya ) maupun 

pengeluaran pembangunan untuk mengembangkan infrastruktur yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana 

seperti jalan, rumah sakit dan pemberian beasiswa maupun bantuan – bantuan 

sosial tidak dihitung sebagai pengeluaran pemerintah karena bukanlah untuk 

membeli barang dan jasa. 

c. Pembentukan modal sektor swasta, atau sering disebut sebagai investasi pada 

hakikatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat 

menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang.  Yang termasuk 

dalam investasi di sini adalah membangun gedung, pembelian alat – alat dan 

lain sebagainya. 

d. Eksport netto, Nilai ekspor yang dilakukan dikurangi impor pada periode yang 

sama.  

Apabila kita Rumuskan pendekatan pengeluaran  sebagai berikut : 

Y = C + I + G + X – M 

C = Konsumsi masyarakat 

I = Investasi masyarakat 
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G = Pengeluaran pemerintah 

X = Eksport 

I = Import 

2. Pendekatan Nilai Tambah ( Add Value ) atau  Produk Netto,  yaitu nilai 

tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Dengan demikian cara 

kedua untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan cara menjumlahkan 

nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Cara ini 

mempunyai dua tujuan penting yaitu untk mengetahui besarnya sumbangan 

berbagai sektor ekonomi  dalam mewujudkan pendapatan nasional dan sebagai 

salah satu cara untuk menghindari penghitungan dua kali yaitu dengan hanya 

menghitung produk netto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.  

Misalnya  dalam proses produksi pakaian 

Hasil  Produksi  Nilai  jual   Nilai tambah 

Kapas   Rp   5.000   Rp  5.000 

Benang   Rp 10.000   Rp  5.000 

Kain   Rp 30.000   Rp 20.000 

Baju   Rp 50.000 +   Rp 20.000  + 

    Rp 95.000   Rp 50.000 

Yang dihitung sebagai  pendapatan  bukan sebesar Rp 95.000,-  tapi nilai  tambah 

produksi yaitu  Rp 50.000,-  

    

3. Cara Pendapatan, yaitu dengan cara menghitung semua  pendapatan yang 

diterima oleh faktor – faktor produksi  seperti  tenaga kerja, sumber daya alam, 

kapital, tehnologi dan keahlian, baik yang berupa gaji, upah, sewa, bunga dan 

keuntungan yang diterima selama satu tahun.  Salah satu negara yang 

menggunakan metode penghitungan  pendapatan ini adalah   Amerika Serikat. 

Apabila  kita rumuskan pendekatan pendapatan sebagai berikut : 

Y = Yi + Yr + Yw + Ycpr + Ycpd 

       Yi = Pendapatan dari bunga investasi 

 Yr = Pendapatan  sewa atau rent atas lahan 

 Yw = Pendapatan upah  atas tenaga kerja 

 Ycpr = Pendapatan atas laba ditahan  ( Corporate Profits Retained ) 

 Ycpd = Pendapatan  atas laba dibagi ( Corporate Profits Distributed ) 
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C. ARUS   LINGKAR   PENDAPATAN   DAN   PENGELUARAN 

Untuk mngetahui lebih lanjut mengenai perputaran uang  atau pendapatan 

antar faktor – faktor produksi maka  berikut ini ditunjukkan arus lingkar pendapatan 

dan pengeluaran dalam satu wilayah negara. Terdapat 3 pelaku perekonomian yaitu 

sektor rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan dan 

pemerintah. Apabila perekonomian sudah terbuka maka memasukkan pula unsur luar 

negeri   yang tercermin dalam eksport dan import. Dalam kasus ini, perekonomian 

dapat dibedakan menjadi : 

 Perekonomian dua sektor, masih bersifat tertutup dan sangat sederhana hanya 

terdiri atas variabel konsumsi, saving dan investasi.  

 3 sektor, meskipun masih merupakan perekonomian tertutup namun sudah 

memasukkan unsur pemerintah sebagai penyeimbang dan pengatur. Variabelnya 

adalah konsumsi, tabungan, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak dan subsidi. 

 Perekonomian 4 sektor  bersifat terbuka dan lengkap di mana sektor luar negeri 

sudah ikut bermain, sehingga variabel – variabelnya adalah konsumsi, tabungan, 

investasi, pengeluaran pemerintah, pajak dan subsidi, ekspor dan import. 

Apabila digambarkan maka akan terlihat seperti gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  

 

Gambar  2.3 Arus lingkar Pendapatan dan Pengeluaran 
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