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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Pengantar Ekonomi Makro merupakan matakuliah dasar di 

fakultas ekonomi dengan bobot 3 sks. Ada pun tujuannya adalah untuk 

dapat menerapkan konsep dasar dan pemecahan permasalahan ekonomi 

secara makro, selain itu untuk memperluas cakrawala pengetahuan. 

Matakuliah ini terdiri dari sembilan modul yang disajikan secara verbal, 

grafis dan matematis. 

Materi yang akan disajikan antara lain: 

1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. 

2. Pendapatan Nasional. 

3. Konsumsi, Tabungan dan Investasi. 

4. Permintaan Agregat dan Angka Pengganda. 

5. Uang dan Peranannya dalam Perekonomian. 

6. Peran Pemerintah dalam Perekonomian dan Kebijakan Fiskal. 

7. Penawaran Agregat dan Pertumbuhan Ekonomi. 

8. Stabilitas Harga, Pengangguran dan Siklus Bisnis. 

9. Perekonomian Terbuka. 

 

Permasalahan yang dibahas dalam materi ini cukup luas sehingga 

mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam belajar. Untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal adalah: pertama, mahasiswa membaca secara cermat 

dan berusaha memahami materi yang disajikan terutama dalam BMP ini. 

Untuk menambah wawasan tentang materi ini, Anda dapat mencari literatur 

terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi makro baik 

lewat media cetak ataupun media audio visual.  Kedua, untuk mengukur 

kemampuan penguasaan materi perhatikan kompetensi yang ada di dalam 

modul ini kemudian kerjakan latihan dan tes formatif tanpa melihat kunci 

terlebih dahulu. Ketiga, melakukan evaluasi dengan mencocokkan hasil 

jawaban dengan kunci. Jika hasil yang anda peroleh kebenarannya lebih dari 

80 persen, artinya anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya, namun bila 

kurang, sebaiknya Anda mempelajari kembali terutama bagian yang kurang 

jelas. Keempat adalah bertanya kepada teman, dosen/tutor atau pembimbing 

anda jika belum memahami materi, baik secara langsung maupun melalui 

media yang telah disediakan. Selamat Belajar 
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Kompetensi Umum: dapat menerapkan konsep dasar dan pemecahan 

permasalahan ekonomi secara makro. 

Kompetensi Khusus: 

1. menjelaskan definisi ekonomi; 

2. menjelaskan alasan penting mempelajari ilmu ekonomi; 

3. menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi; 

4. menjelaskan perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro; 

5. menjelaskan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi; 

6. menjelaskan pemikiran ekonomi dari pemenang nobel ekonomi; 

7. menjelaskan definisi produk domestik bruto (PDB); 

8. menjelaskan komponen-komponen produk domestik bruto (PDB); 

9. menghitung nilai tambah; 

10. menghitung produk domestik bruto (PDB); 

11. menjelaskan produk domestik bruto (PDB) nominal; 

12. menjelaskan produk domestik bruto (PDB) riil; 

13. membedakan antara PDB nominal dan PDB riil; 

14. menunjukkan indikator pengukuran kinerja perekonomian selain PDB; 

15. menjelaskan fungsi konsumsi; 

16. menjelaskan fungsi tabungan; 

17. menjelaskan hubungan antara fungsi konsumsi dan tabungan; 

18. menjelaskan konsep MPC dan MPS; 

19. menjelaskan faktor pendorong konsumsi; 

20. menjelaskan faktor pendorong investasi; 

21. membedakan antara investasi dan tabungan; 

22. menunjukkan arah pergeseran kurva permintaan dan penawaran dana 

pinjaman; 

23. menjelaskan determinan dari permintaan aggregat; 

24. menjelaskan bentuk kurva permintaan aggregat; 

25. menunjukkan pergerakan dan pergeseran kurva permintaan aggregat; 

26. menjelaskan konsep angka pengganda; 

27. menghitung angka pengganda; 

28. menjelaskan definisi uang; 

29. menjelaskan fungsi-fungsi uang; 

30. menjelaskan jenis-jenis uang; 

31. menjelaskan konsep permintaan uang; 

32. menjelaskan konsep penawaran uang; 

33. menjelaskan bank sentral; 
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34. menjelaskan kebijakan moneter; 

35. menjelaskan fungsi pemerintah; 

36. menjelaskan teori kebijakan fiskan; 

37. menjelaskan tujuan kebijakan fiskal; 

38. menjelaskan macam-macam kebijakan fiskal; 

39. menjelaskan perangkat kebijakan fiskal; 

40. menjelaskan sistem perpajakan pemerintah; 

41. menghitung pengeluaran pemerintah; 

42. menghitung besarnya nilai pajak; 

43. membedakan antara kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka 

panjang; 

44. menjelaskan determinan perubahan penawaran aggregat; 

45. menunjukkan pergeseran kurva permintaan agregat; 

46. menunjukkan keseimbangan makroekonomi, AD-AS; 

47. menjelaskan konsep dasar pertumbuhan ekonomi; 

48. menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi; 

49. menjelaskan definisi inflasi; 

50. menjelaskan jenis inflasi; 

51. menjelaskan sumber-sumber inflasi; 

52. menjelaskan biaya-biaya yang ditimbulkan inflasi; 

53. menjelaskan konsep dasar pengangguran; 

54. menjelaskan jenis-jenis pengangguran; 

55. menunjukkan dapak pengangguran terhadap perekonomian; 

56. menunjukkan barbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga inflasi yang 

rendah dan stabil dengan tingkat pengangguran yang rendah; 

57. menjelaskan konsep aliran barang dan modal berlangsung antarnegara; 

58. menjelaskan konsep nilai tukar; 

59. menghitung nilai tukar; 

60. menjelaskan konsep neraca pembayaran; 

61. menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi 

keseimbangan perekonomian antarnegara. 
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Peta Kompetensi  
Pengantar Ekonomi Makro/ESPA4110/3 sks 

 

 


