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 Definisi 

 A. Pendapatan Nasional adalah merupakan jumlah seluruh   
pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara 
selama satu tahun 

 
B.Tujuan: 
 * Mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian 

masyarakat dan negara 
 * Memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa 

dalam satu tahun 
 * Membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan    

program pembangunan 
 * Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perekonomian negara 



                   C. Manfaat 

  * Mengetahui struktur perekonomian negara (agraris,industri,jasa) 
  * Mengetahui pertumbuhan perekonomian negara,dengan cara 

membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu 
  * Dapat membandingkan perekonomian antar daerah 
  * Dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara 

lain 
  * Dapat membantu kebijakan dibidang ekonomi 



  D.Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional 

 1. Demand and Supply  
 2. Consumption and Saving 
 3. Investment 
 
  

 
1. GDP 
2. GNP 
3. NNP 
4. NNI 
5. PI 
6. DI 

E. KONSEP 



  KONSEP 

 * PDB/GDP(Produk Dosmetik Bruto/Gross Dosmetik Product 
     adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit 

produksi didalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun.Dalam 
perhitungan nya,termasuk juga hasil produksi dan jasa yang di hasilkan 
perusahaan/orang aing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan. 

 
  * PNB/GNP(Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product) 
     adalah seluruh nilai produk dan jasa yang dihasilkan masyakarat suatu 

Negara dalam periode tertentu,biasanya satubtahun.termasuk di dalamnya 
barang dan jasa yangdihasilkan oleh Negara tersebut yang berada diluar 
negeri 

 Rumus:   GNP = GDP - Produk netto terhadap luar negeri 
 
*   NNP (Net Product) 
    adalah jmlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode 

tertentu,setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti 
modal 

 Rumus:   NNP = GNP - Penyusutan                                 
  



 KONSEP 

*  NNI  
    adalah jumlah seluruh penerimaan oleh masyarakat setelah dikurangi pajak 

tidak langsung (indirect tax) 
    Rumus :        NNI= NNP- Pajak tidak langsung 
 
*  PI (Personal Income) 
    adalah seluruh penerimaaan yang diterima masyarakat dan benar-benar 

sampai ketangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan,iuran 
asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan dan ditahan dengan 
transfer payment 

    Rumus :       PI =(NNI + Transfer payment)-(Laba ditahan+iursn asuransi + iuran 
jaminan social + pajak perseorangan) 

 
*   DI (Disposible Income) 
     adalah pendapat yang di terima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan 

oleh penerimanya 
     Rumus :         DI=PI - Penyusutan 



CONTOH SOAL 

Data pendapatan, pengeluaran dan produksi suatu negara sebagai berikut : 
Gross Domestic Product   US $ 1.500.000.000 
Gross National PRODUCT  US $     850.000.000 
Penyusutan Barang Modal  US $     100.000.000 
Pajak Tidak Langsung   US $       50.000.000   
Transfer Payment   US $       75.000.000 
Laba Ditahan    US $       25.000.000 
Asuransi    US $       15.000.000 
Pajak Langsung    US $       25.000.000 

 
Berdasarkan data diatas, Tentukan besarnya NNI, NNP, PI, dan DI 



Metode Perhitungan Pendapatan Nasional 

1.  Produksi 
     adalah Nilai barang dan jasa yang diproduksi disuatu negara dalam satu tahun 

dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi 
 Rumus :  
   Y = ƩP.Q atau 
   Y = P₁.Q₁ + P₂.Q₂ + P₃.Q + ….Pn.Qn 
 
 
 Keterangan :  
 Y    = Pendapatan Nasional (GDP) 
 Q₁  = Jumlah barang ke 1 
 P₁   = Harga barang ke 1 
 Q₂  = Jumlah barang ke 2 
 P₂   = Harga barang ke 2 
 Qn  = Jumlah barang ke n 
 Pn  = Harga barang ke n 
  
 



Metode Perhitungan pendapatan Nasional 

2. Pendapatan 
    adalah Seluruh pendapatan yg diterima pemilik faktor produksi yg 

disumbangkan kepda rumah tangga produsen selama satu tahun 
 Rumus : 

   Y = W+R+I+P 
 
 Keterangan : 
 Y    = Pendapatan 
 W  = Wage (upah) 
 R    = Rent (sewa) 
 I     = Interest (bunga) 
 P    = Profit (laba) 
  
 



Contoh Soal 

Data yg dimiliki untuk perhitungan Pendapatan Nasional suatu negara adalah 
sebagai berikut : 
 Government expenditur $ 110.500 
 Wages   $    85.000 
 Society expenditure  $ 240.400 
 Interest   $   75.200 
 Export   $   45.200 
 Rent    $   90.000 
 Investment   $ 120.000 
 Import   $    40.000 
 Profit    $    90.000 
 
Berdasarkan data diatas, maka besarnya pendapatan nasional dengan 
pendekatan pendapatan adalah 
 



Metode Perhitungan Pendapatan Nasional 

3. Pengeluaran 
     adalah Jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa 

yang dihasilkan dalam satu tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, 
RTP, RTG, RTLN 

 Rumus :  
   Y = C + G +I ( X - M ) 
 
 Keterangan : 
 Y   = Pendapatan Nasional 
 C   = Consumption (konsumsi) 
 G   = Government expenditure (pengeluaran pemerintah) 
 I     = Investment (Investasi) 
 X    = Export (Ekspor) 
 M  = Import (impor) 



Contoh Soal 

Data yg dimiliki untuk perhitungan Pendapatan Nasional suatu negara adalah 
sebagai berikut : 
 Government expenditur $ 110.500 
 Wages   $    85.000 
 Society expenditure  $ 240.400 
 Interest   $   75.200 
 Export   $   45.200 
 Rent    $   90.000 
 Investment   $ 120.000 
 Import   $    40.000 
 Profit    $    90.000 
 Consumption   $ 100.000 
 
Berdasarkan data diatas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan 
pendapatan adalah 
 



F. Pendapatan  Perkapita 

adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara. 
Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional 
suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut 
 
Hubungan pendapatan perkapita dan pembangunan ekonomi, yaitu 
pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan 
tingkat pembangunan sebuah negar, semakin besar pendapatan perkapitanya, 
semakin makmur negara tersebut 
 
Rumus :  
  IPC = GNP/PoP 
 
Keterangan : 
GNP = Gross National Product 
PoP  = Jumlah penduduk 
 



Latihan 1 

1.Diketahui : 
 GNP    : Rp. 9.760 M 
 Depreciation  : Rp.     500 M 
 Indirect tax   : Rp.     250 M 
 Insurance   : Rp.        72 M 
 Social Security Payment : Rp.        50 M 
 Transfer payment  : Rp.      147 M 
 Direct tax   : Rp.      625 M 
 
Berapa Personal income (PI) ? 



Latihan 2 

Diketahui suatu negara mempunyai data dalam satu tahun (dalam 
jutaan rupiah) sebagai berikut : 
 Net National Product  : Rp. 1.900.000 
 Iuran tunjangan hari tua  : Rp.    180.300 
Undistributed profit  : Rp.    175.000 
 Direct tax    : Rp.      30.500 
Corporate tax   : Rp.    160.500 
 Transfer payment   : Rp.      80.000 
 Depreciation   : Rp.      50.000 
 
Dari data tersebut berapa besarnya Disposible Income (DI) ? 
 



 Latihan 3 

 Diketahui Pendataan Negara “Zorro” tahun 2007 (dalam jutaan 
rupiah) sebagai berikut : 
GNP                                                  : Rp. 1.200.000 
 Social Security Payment              : Rp.       61.000 
 Depreciatin                                    : Rp.     347.000 
 Indirect Tax                                    : Rp.       75.000 
 Transfer Payment          : Rp.        65.000 
Direct Tax           : Rp.        40.300 
 
Berdasarkan data diatas besarnya Disposable Income (DI) ? 
 



Latihan 4 

Tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk dari beberapa 
negara terlihat sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan data diatas urutan negara yang mempunyai 
pendapatan perkapita yang tertinggi adalah  …….. 
 

No. Negara Pendapatan Nasional Jumlah Penduduk 

1. Indonesia Rp. 120.000.000 210.000.000 jiwa 

2. Malaysia Rp.   70.000.000    80.000.000 jiwa 

3. Brunei Darussalam Rp.   40.000.000    15.000.000 jiwa 

4. Philipina Rp.   90.000.000 120.000.000 jiwa 



ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI 

Aspek ekonomi dan sosial adalah penelitian tentang 
dampak yang akan diberikan dengan adanya usaha lebih 
ditekankan kepada masyarakat khususnya dan 
pemerintah umumnya 
 



Aspek-aspek penilaian manfaat usaha/bisnis 

yang ditinjau dari: 

1. Sisi rencana pembangunan nasional 

    a. Memberi kesempatan kerja bagi masyarakat 

    b. Menggunakan sumber daya lokal 

    c. Menghasilkan dan menghemat devisa  

    d. Menumbuhkan industri lain 

    e. Menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri 

    f. Menambahkan pendapatan nasional 

2. Sisi nilai investasi per tenaga kerja hambatan di bidang ekonomi 

    a. Iklim trofisnya 

    b. Produktivitas rendah 

    c. Capital rendah 

    d. Nilai perdagangan luar negeri yg rendah 

    e. Besarnya pengangguran 

    f. Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan 
 



Aspek Ekonomi 

Dampak yang timbul dengan adanya suatu usaha/bisnis, yaitu: 

1.  Dampak meningkatkan ekonomi rumah tangga 

- Meningkatnya pendapatan keluarga 

- Adanya pola nafkah ganda 

- Tersedia jumlah dan ragam produksi barang dan jasa 

- Membuka kesempatan kerja 

- Tersedianya sarana dan prasarana 

2. Menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi  sumber daya  
alam 

- Pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang  teratur 

- Penggunaan lahan yang efisien dan efektif 

- Peningkatan nilai tambah sumber daya alam 

- Peningkatan SDA yang belum terjamah 

 
 



3. Meningkatkan perekonomian pemerintah, 

- Pemerataan pendistribusian pendapatan 

- Peningkatan PDRB dan PAD 

- Menambah pusat2 ekonomi didaerah tertentu 

- Menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan  masyarakat 

- Menghemat devisa apabila mengurangi impor 

- Memperoleh pendapatan berupa pajak 

4.Pengembangan wilayah 

- Meningkatkan pemerataan pembangunan 

- Terbukanya suatu daerah dengan adanya kawasan  usaha yang 
baru 

- Membuka isolasi wilayah dari masyarakat yang  terpencil 
menjadi masyarakat yang maju 

 



Dampak negatif 

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan 

Masuknya pekerja dari luar yang mengurangi peluang  
kerja bagi masyarakat sekitar 



Aspek sosial 

1.   Adanya perubahan demografi 

- perubahan struktur penduduk 

- Perubahan tingkat kepadatan penduduk 

- Pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran/kematian  dan migrasi 

- Perubahan komposisi tenaga kerja dan tingkat  
pengangguran 

2. Perubahan budaya yang meliputi 

- Perubahan adat istiadat, nilai dan norma budaya  setempat 

- Terjadi proses kerjasama, konflik, akulturasi dll 

- Perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendidikan,  ekonomi, 
pekerjaan dan kekuasaan 

- Perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap  usaha 

 



3. Perubahan kesehatan masyarakat meliputi 

- Perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran 

- Perubahan potensi besarnya dampak timbulnya  
penyakit 

- Perubahan kondisi sanitasi lingkungan 

- Perubahan status gizi masyarakat 

 

Dampak negatif 

Perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat dan   struktur 
sosial 

Meningkatnya kriminalitas 
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AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 
adalah : 

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu  
usaha/kegiatan yang direncanakan pada  
lingkungan hidup yang diperlukan lagi proses  
pengambilan keputusan ttg penyelenggaraan  
usaha/kegiatan tsb 

 
AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) merupakan  

dokumen hasil kegiatan AMDAL. 



Konsepsi dasar dari AMDAL “Sustainibilitas  
lingkungan”, dalam konteks tetap  
terpeliharanya keseimbangan antara  
lingkungan sebagai sumberdaya alam dan  
manusia sebagai pengguna. 

 
Salah satu elemen utama sebagai kunci 

sustainibilitas lingkungan adalah “siklus  
hidrologi” 



Siklus Hidrologi 



Tanpa ada campur tangan manusia, maka: 
Hutan alami tetap terpelihara (habitat  
flora – fauna) 

Air bawah tanah tidak terganggu 

Kualitas udara tetap terjaga 

Erosi tanah minimal 

Rantai makanan tidak 
mengalami gangguan/terputus 



Dasar Hukum AMDAl diatur dalam : 

• PP No.27 tahun 1999 tentang analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup 

• UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup pasal 15 

• Kepmen LH No.17 tahun 2001 tentang jenis 

usaha atau kegiatan yg wajib dilengkapi dgn 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

• Permen LH No.08 tahun 2006 tentang 

pedoman penyusunan AMDAL 

 

  



Tujuan dan sasaran AMDAL adalah: 

Untuk menjamin agar suatu 

usaha/kegiatan  pembangunan dapat 

beroperasi secara  berkelanjutan tanpa 

merusak dan mengorbankan  lingkungan 

 



Bagi pemerintah 

sebagai alat pengambil keputusan ttg  

kelayakan lingkungan dari suatu rencana  

usaha/kegiatan 

Bahan masukan dalam perencanaan  

pembangunan wilayah 

Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi  

proyek tidak rusak dan menjaga kelesatarian  

LH (lingkungan hidup) 



Bagi masyarakat 

Dapat mengetahui rencana pembangunan di  

daerahnya sehingga dapat mempersiapkan  

diri untuk berpartisipasi 

Mengetahui perubahan lingkungan yang akan  

terjadi dan manfaat serta kerugian akibat  

adanya suatu kegiatan 

Mengetahui hak dan kewajibannya dalam  

hubungan dengan usaha/kegiatan didalam  

menjaga dan mengelola lingkungan hidup 



Bagi pengusaha 

Untuk mengetahui masalah2 lingkungan yang  

akan dihadapi pada masa yang akan datang 

Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan  

sasaran proyek 

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan  

pengelolaan dan pemanfaan lingkungan hidup 



Prosedur AMDAL mengacu pada Keputusan  

Menteri LH No. 17 tahun 2001 

Prosedur proses AMDAL meliputi: 

1. Proses pemisahan wajib AMDAL 

2. Proses penyusunan dan penilaian Kerangka  

Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-  

ANDAL) 

3. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL,  

RKL, RPL( Prakiraan besarnya dampak 

dan evaluasi dampak serta rencana 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan) 



Studi AMDAL dimulai pada saat perencanaan  

atau sebelum usaha/kegiatan proyek  

dilaksanakan (SEHARUSNYA) 

FAKTANYA 

Proses pelaksanaannya bersifat siluman yaitu  

proyek sudah berjalan dan proses AMDAL nya  

menyusul atau bahkan kadangkala proyeknya  

sudah selesai studi AMDAL nya belum selesai  

juga 



Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak  
Lingkungan (KA-ANDAL) 

Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan  
kedalaman kajian analisis mengenai dampak LH  
yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses  
pelingkup 

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup  
(ANDAL) 

Dokumen ini memuat telahaan secara cermat  
dan mendalam tentang dampak besar dan  
penting suatu rencana usaha/kegiatan  
berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam  
dokumen KA-ANDAL 



Dokumen Rencana Pengelolaan LH (RKL) 

Dokumen ini memuat berbagai upaya  

penanganan dampak besar dan penting  

terhadap LH yang ditimbulkan akibat rencana  

usaha/kegiatan 

Dokumen Rencana Pemantauan LH (RPL) 

Dokumen ini memuat berbagai rencana  

pemantauan terhadap berbagai komponen LH  

yang telah dikelola akibat terkena dampak  

besar dan penting rencana usaha/kegiatan 



KA-ANDAL dianggap sah sebagai dasar  
penyusunan ANDAL, RKL dan RPL bilamana  
telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan  
mendapatkan Keputusan dari Pemerintah  
(Menteri LH/Kepala BAPEDAL, Gubernur atau  
Bupati/Walikota) dalam waktu selambat-  
lambatnya 75 hari kerja sejak diterimanya  
dokumen tersebut oleh Sekretariat Komisi. 
Sebaliknya bilamana pemerintah dalam waktu  
75 hari kerja tidak juga memberikan  
keputusan, maka secara hukum KA-ANDAL  
dianggap sah sebagai dasar penyusunan  
ANDAL 



 Keputusan terhadap dokumen AMDAL  

dinyatakan kadaluarsa apabila rencana  

usaha/kegiatan tidak dilaksanakan dalam  

jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya  

keputusan tersebut, untuk itu pengusaha  

mengajukan kembali permohonan  

persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL kepada  

instansi yang bertanggung jawab 



 Keputusan kelayakan lingkungan  

berdasarkan hasil ANDAL, RKL dan RPL  

dinyatakan batal bilamana pengusaha  

melakukan perubahan lokasi rencana  

kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan  

baku, bahan penolong, atau akibat  

perubahan lingkungan yang sangat mendasar  

akibat peristiwa alam 


