
Latihan 3.1 
 
 
 
1 Keseimbangan pendapatan negara merujuk 

kepada keadaan ekonomi dimana 
A Jumlah perbelanjaan penduduk 

menyamai jumlah barang-barang yang 
dikeluarkan. 

B Jumlah besar barang yang diminta 
menyamai jumlah besar barang yang 
dikeluarkan. 

C Jumlah keluaran negara menyamai 
jumlah perbelanjaan negara dan 
menyamai jumlah pendapatan negara. 

D Jumlah nilai barang yang sedia 
dikeluarkan menyamai jumlah 
perbelanjaan yang akan dilakukan oleh 
pelbagai sektor. 

 
 
 
 

1 Rajah menunjukkan Keseimbangan 
Pendapatan Negara. 

 
Berapakah jumlah perbelanjaan pengguna 
pada tingkat keseimbangan ekonomi tersebut?  
A 300  
B 260  
C 100  
D 40 

 
2 Gambar rajah di bawah menunjukkan 

keluk penawaran agregat dan keluk 
fungsi penggunaan. 

 
Antara pernyataan berikut, yang manakah 
tidak benar berkenaan keluk fungsi 
penggunaan tersebut? 
A Nilai MPC adalah tetap 
B Nilai APC meningkat apabila pendapatan 

negara meningkat  
C Penggunaan bernilai positif apabila 

pendapatan negara adalah sifar  
D Jumlah penggunaan meningkat apabila 

pendapatan negara bertambah 
 

3 Keluk Penggunaan isi rumah (C) 
menjadi 
semakin curam apabila 
A Kecenderungan Mengguna Sut 

berubah dari 0.75 menjadi 0.6  
B Kecenderungan Menabung Sut 

berubah dan 0.25 menjadi 0.20  
C Kecenderungan Mengguna Purata 

berubah dari 0.85 menjadi 0.90  
D Kecenderungan Menabung Purata 

berubah dari 0.17 menjadi 0.15 
 

4 Gambar rajah di bawah menunjukkan 
keluk kecekapan modal sut (MEI) 

 
Sekiranya berlaku kemajuan dalam teknologi, 
keluk MEI akan 
A beralih ke kiri 
B beralih ke kanan 
C semakin landai 
D semakin curam 
 

Konsep Keseimbangan Pendapatan Negara 

Keseimbangan Pendapatan Negara dalam 
Ekonomi 2 sektor 



5 Jika Kecenderungan Mengguna Sut 
(MPC) sebuah negara ialah 0.8 dan 
pelaburan dikurangkan sebanyak RM40 
juta, keseimbangan pendapatan negara 
akan  
A meningkat sebanyak RM200 juta 
B meningkat sebanyak RM50 juta  
C berkurangan sebanyak RM50 juta  
D berkurangan sebanyak RM200 juta 
 

6 Jika fungsi penggunaan berubah 
daripada C = 100 + 0.75Y kepada C = 
100 + 0.85Y, perubahan ini akan 
menyebabkan  
A kecerunan keluk tabungan 

meningkat  
B kecerunan keluk perbelanjaan 

agregat meningkat  
C nilai pengganda menjadi lebih kecil  
D keseimbangan pendapatan negara 

merosot 
 
7 Jika nilai Kecenderungan Mengguna 

Purata (APC) ialah satu, ini bermakna 
A ekonomi mencapai guna tenaga 

penuh. 
B nilai pengganda ialah satu. 
C pengguna membelanjakan semua 

pendapatan.  
D ekonomi mempunyai kadar 

pengangguran yang tinggi. 
 
8 Fungsi penggunaan ekonomi dua sektor 

ialah   C =10 + 0.7Y. Jika pendapatan 
negara ialah RM100 juta, maka jumlah 
tabungan ialah  
A RM20 juta  
B RM30 juta  
C RM40 juta  
D RM80 juta 
 

9 Pada tingkat Pendapatan Negara yang 
asal, penggunaan autonomi ialah 
RM100 juta, penggunaan teraruh ialah 
0.75Y, dan pelaburan autonomi ialah 
RM40 juta. Berapakah perubahan 
dalam tingkat keseimbangan 
Pendapatan Negara jika penggunaan 
dan pelaburan masing-masing berubah 
kepada C = RM120 juta + 0.8Y dan I = 
RM20 juta? 
A Bertambah sebanyak RM140 juta  
B Bertambah sebanyak RM12 juta  
C Berkurangan sebanyak RM140 juta  
D Berkurangan sebanyak RM12 juta 

10 Dalam sebuah ekonomi dua sektor, jika 
nilai pengganda bernilai 2, maka 
A kecenderungan mengguna purata sama 

dengan kecenderungan mengguna sut  
B kecenderungan mengguna purata sama 

dengan kecenderungan menabung purata  
C kecenderungan mengguna sut sama 

dengan kecenderungan menabung sut  
D kecenderungan menabung purata sama 

dengan kecenderungan menabung sut 
 

11 Penggunaan autonomi ialah  
A perbelanjaan penggunaan dalam keadaan 

keseimbangan pendapatan negara  
B perbelanjaan penggunaan dalam keadaan 

pendapatan negara adalah sifar  
C perbelanjaan penggunaan isi rumah yang 

dipengaruhi pendapatan negara  
D perbelanjaan penggunaan ditolak 

tabungan 
 
12 Fungsi tabungan dalam ekonomi ialah 

S = ─40 + 0.25Yd. Hitung nilai 
pengganda ekonomi ini.  
A 0.25 
B 1.33 
C 10 
D 4 

 
13 Pada tingkat pendapatan negara asal, 

penggunaan autonomi = RM50 juta, 
kecenderungan menabung sut = 0.4Y, 
dan pelaburan autonomi = RM60 juta. 
Berapakah perubahan dalam tingkat 
keseimbangan pendapatan negara jika 
penggunaan dan pelaburan masing-
masing berubah kepada C = 30 + 0.75Y 
dan I = RM40 juta?  
A Bertambah sebanyak RM5 juta.  
B Bertambah sebanyak RM97 juta.  
C Berkurangan sebanyak RM40 juta.  
D Tidak berubah. 

 
14 Gambar rajah di bawah menunjukkan 

keluk fungsi tabungan bagi sebuah 
ekonomi. 

 
Fungsi penggunaan bagi ekonomi ini ialah 



A C = 500 + 0.25Y  
B C = 500 + 0.75Y  
C C = 750 + 0.75Y  
D C = 750 + 0.25Y 

 
15 Antara berikut, yang manakah benar 

apabila nilai penggunaan isi rumah 
sama dengan nilai pendapatan negara?  
A Kecenderungan mengguna sut sama 

dengan kecenderungan menabung 
sut.  

B Kecenderungan mengguna sut sama 
dengan kecenderungan menabung 
purata.  

C Ekonomi dua sektor akan mencapai 
keseimbangan.  

D Tabungan isi rumah adalah sifar. 
 
16 Dalam suatu ekonomi dua sektor, 

fungsi penggunaan ialah C = 300 + 
0.75Y dan pelaburan ialah I = 350. 
Berapakah kecenderungan mengguna 
purata pada tingkat keseimbangan 
pendapatan negara?  
A 0.86  
B 0.87         
C 0.88  
D 0.89 

 
17 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan 

keluk tabungan (S). 

 
Antara yang berikut, yang manakah 
merupakan fungsi penggunaan yang 
berkaitan dengan gambar rajah di atas? 
A C =   100 + 0.75Y   
B C = −100 + 0.75Y 
C C =   100 + 0.25Y 
D C = −100 + 0.25Y 

 
18 Dalam sebuah ekonomi dua sektor, jika 

kecenderungan menabung purata bernilai 
0.3, maka 
A kecenderungan mengguna purata ialah 

0.3 
B kecenderungan mengguna sut ialah 0.3  
C kecenderungan mengguna sut ialah 0.7 
D kecenderungan mengguna purata ialah 

0.7 

19 Rajah di bawah ini menunjukkan fungsi 
penggunaan (C) sebuah ekonomi 2 
sektor. 

 
Berapakah keseimbangan pendapatan 
negara jika pelaburan yang dilakukan dalam 
ekonomi tersebut ialah RM200 juta?  
A RM833 juta  
B RM1250 juta 
C RM1300 juta 
D RM1500 juta 

 
20 Semakin besar nilai pengganda, maka 

A semakin besar perubahan dalam 
pelaburan. 

B semakin besar perubahan dalam 
pendapatan negara. 

C semakin kecil perubahan dalam 
pelaburan. 

D semakin kecil perubahan dalam 
pendapatan negara. 

 
---------------------------------------- 

Perbelanjaan 
Agregat 
(RM juta) 

C = 300 +0.6Y 

Pendapatan Negara 
(RM juta) 

45
o

Y = AE 


