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Perhitungan
Pendapatan Nasional
Informasi penting adalah Pendapatan Nasional,nilai barang dan jasa
Yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menhitung nilai
barang-barang dan jasa –jasa yang diciptakan oleh suatu negara oleh
suatu perekonomian tiga cara perhitungan dapat digunakan ;
i . Cara pengeluaran; pendapatan nasional dihitung dengan
menjumlahkan nilai pengeluaran/ pembelanjaan keatas ba
rang –barang dan jasa-jasa yang diproduksikan didalam
negara tersebut.
ii . Cara produksi atau cara produk neto , cara ini pendapatan
nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi ba
rang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor(lapang
an usaha) dalam perekonomian.

iii . Cara pendapatan ,cara ini pendapatan nasional diperoleh
dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewu
judkan Pendapatan Nasional .
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) diartikan sebagai nilai barang-ba
rang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam
satu tahun tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam baha
sa Inggrisnya Gross Domestic Product (GDP),adalah nilai barang dan
jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi
milik warga negara tersebut dan negara asing..
PRODUK NASIONAL BRUTO ( PNB) dalam bahasa Inggrisnya Gross
National Product ( GNP ) adalah nilai barang dan jasa yang dihitung
dalam pendapatan nasional barang dan jasa yang diproduksikan oleh
Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara
Yang pendapatan Nasionalnya dihitung.

Perbedaan arti antara P D B dan P N B diatas dapatlah dirumus
kan sifat hubungan diantara Produk Domestik Bruto dan Produk
nasional Bruto yaitu seperti sebagai berikut ;
P D B = P N B - P F N dari L N
dimana PFN dari LN adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri
PFN dari LN adalah pendapatanb faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor-faktor
produksi yang dibayarkan ke luar negeri.
Dalam analisis makroekonomi selalu digunakan istilah “pendapatan
nasional “ atau “ national income “ dan biasanya istilah itu dimaksud
kan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam
suatu negara. Pendapatan Nasional ( PN) adalah jumlah pendapatan
yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk
memproduksikan barang dan jasa suatu tahun tertentu.

Pendapatan Nasional Harga Berlaku dan Harga Tetap
Pendapatan Nasional pada harga berlaku adalah nilai barang dan ja
sa –jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai
menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut.
Dapatlah diramalkan bahwa apabila dibandingkan data pendapatan
nasional dalam berbagai tahun tersebut,nilainya akan berbeda beda
dan menunjukan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Pertambahan nilai tersebut disebabkan oleh dua faktor;
i . Pertambahan fisikal barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian,
ii . Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu pereode ke
pereode lainnya.
Pendapatan Nasional harga tetap , yaitu harga barang yang berlaku
pada suatu tahun tertentu yang seharusnya digunakan untuk meni
lai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain.

