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PDRB atas dasar harga pasar

 (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO) atas harga 

pasar:

 Jumlah NT bruto yang timbul di seluruh sektor 

perekonomian di wilayah itu.

 NT bruto= Nilai produksi (output) – Biaya antara

9 lapangan usaha.pptx


PDRN atas harga pasar

 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas harga pasar=

 PDRB atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan.

 Penyusutan: nilai susut (aus) barang-barang modal atau 

pengurangan nilai barang-barang modal (mesin, alat, 

kendaraan).



PDRN  atas biaya faktor

 PDRN atas dasar biaya faktor = PDRN atas harga pasar 

dikurangi pajak tak langsung netto.

 Pajak tidak langsung: pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai dll 

(kecuali pajak pendapatan & pajak perseroan), dibebankan 

langsung kpd pembeli

 Pajak tak langsung netto= pajak tidak langsung - subsidi



Pendapatan regional

 Pendapatan Regional Netto= PDRN atas biaya faktor 

dikurangi aliran dana yang keluar ditambah aliran dana 

yang masuk.

 PDRN atas biaya faktor = jumlah pendapatan berupa gaji, 

bunga, sewa dan keuntungan yang timbul, atau

pendapatan yang berasal dari adanya kegiatan di wilayah tsb.



Pendapatan perseorangan
 (Personal Income)

 Pendapatan Regional bila dikurangi pajak pendapatan 
perusahaan (corporate income taxes), keuntungan yang tidak 
dibagikan (undistributed profit) iuran kesejahteraan (social 
security contribution), ditambah transfer yang diterima 
rumah tangga dari pemerintah, bunga netto atas hutang 
pemerintah = PENDAPATAN PERSEORANGAN

 Pendapatan perseorangan dikurangi pajak pendapatan 
perseorangan, pajak rumah tangga (PBB) dan transfer 
yang dibayarkan rumah tangga= Pendapatan yang siap 
dibelanjakan (Disposable Income) 



Pendapatan Regional atas dasar 

harga berlaku dan harga konstan



Pendapatan regional

 Angka-angka pendapatan regional dalam beberapa tahun akan 

menggambarkan adanya kenaikan atau penurunan 

tingkat pendapatan masyarakat wilayah tersebut.



Faktor Kenaikan/ penurunan 
 Kenaikan/ penurunan riel : kenaikan/ penurunan tingkat 

pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor 
perubahan harga.
 Bila terjadi kenaikan riel pendapatan penduduk, berarti daya beli 

penduduk wilayah tersebut meningkat, artinya mampu membeli 
barang yang sama (kualitasnya) dalam jumlah yang lebih banyak.

 Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan 
karena perubahan harga.
 Bila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan karena adanya 

inflasi (menurunnya nilai beli uang), maka walaupun pendapatan 

meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu 
meningkat



Pendapatan regional atas dasar harga berlaku

Pendapatan regional yang di dalamnya 

masih ada unsur inflasi



Pendapatan regional atas dasar harga konstan

Pendapatan regional dengan faktor 

inflasi sudah ditiadakan



PDRB harga berlaku & konstan

 PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga

yang berlaku pada setiap tahun

 PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga

yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.


