
1. Di bawah ini adalah data pengeluaran masyarakat

Indonesia secara nasional, yang dihitung oleh BPS untuk

tahun 1980 (dalam triliun rupiah dan dihitung atas dasar

harga berlaku).

Konsumsi rumah tangga …………. 25,0

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,6

Pembentukan modal tetap ………... 9,5

Ekspor ……………………………. 13,4

Impor …………………………….. 9,7

Pendapatan Neto terhadap luar negeri

dari faktor produksi …………….… -2,2



Pajak tidak langsung ….…………. 1,6

Penyusutan ………………………. 2,8

Dari keterangan-keterangan di atas, maka dapatlah

dihitung bahwa Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia

tahun 1980 itu adalah a. ……… Produk Nasional Bruto

(GNP) adalah b.…….. dan Pendapatan Nasional (NI)

adalah c ………….

Perhitungan di atas dilakukan dengan menggunakan

pendekatan d. ………………… Di samping itu dikenal

juga metode perhitungan pendapatan nasional yang lain,

yaitu e. ……………… dan f. ………….……..



Komponen 1982 1983

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga

- Pengeluaran konsumsi pemerintah

- Pembentukan modal tetap domestik

kotor

- Ekspor barang dan jasa

- Impor barang dan jasa

- Pendapatan bersih terhadap luar negeri

- Pajak Tak Langsung

- Penyusutan

Dari data di atas diperoleh:

Produk Domestik Bruto

Produk Nasional Bruto

Produk Nasional Neto

Pembentukan modal tetap domestik neto

10.697

1.776

3.637

1.444

5.229

-652

601

804

a. ..……… 

c. ……..… 

e. ………..

g. ………..  

11.501

1.759

3.921

1.535

5.874

-835

626

837

b. ……….. 

d. …..……

f. ….…….

h. ……….

2. Data berikut adalah komponen dalam Produk Domestik Bruto

Indonesia atas harga konstan tahun 1973 (dalam miliar rupiah).



3. Dalam suatu perhitungan GNP pada tahun tertentu

diketahui :

GNP .………………………………. 1500

Penyusutan ………………………..... 15

Pajak keuntungan ....……….………. 20

Pajak Tidak Langsung .….………….. 35

Pajak personal rumah tangga ……….. 10

Pembayaran transfer pemerintah

ke sektor rumah tangga ...................... 30

(angka dalam miliar rupiah)



Pertanyaan :

a. Tentukan besarnya pendapatan nasional

(National Income).

b. Tentukan besarnya Disposible Income



4. Diketahui data ekonomi makro sebagai berikut (semua angka dalam

miliar rupiah) :

a Pembelian barang dan jasa oleh Pemerintah …….… 2.500

b Pajak perseroan …….………………………………. 200

c Bunga ……………………………………………..... 100

d Laba perusahaan perseroan ………..………………. 300

e Ekspor ……………………..……………………….. 500

f Penyusutan …………………………………………. 250

g Pajak tak langsung ……............................................. 150

h Asuransi sosial ……………………………………... 75

i Dividen …………………………………………….. 350

j Impor ………………………………………………. 600

k Investasi swasta neto …………………………….… 1.500

l Laba tak dibagi …………………………………….. 550

m Konsumsi rumah tangga ………………………….... 10.250



Pertanyaan :

a Tentukan besarnya GNP

b Tentukan besarnya National Income (NI).

c Tentukan besarnya Disposible Income (Yd)


