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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro termasuk dalam kategori mata 

kuliah Kompetensi Utama yang berisi tentang kebutuhan manusia dan 

ketersediaan sumber daya alam sebagai sumber daya ekonomi. Kebutuhan 

manusia tidak ada batasnya sedang ketersediaan sumber daya alam untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas.  Oleh karena itu, sangat perlu 

mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi, konsumsi barang 

dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Buku Materi Pokok Pengantar Ekonomi Mikro ini disusun  dengan 

maksud untuk membekali pembaca agar mengetahui dan mengerti landasan 

teori ekonomi yang mendasari perilaku manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Buku materi pokok ini berbobot 3 sks dan terdiri dari 9 modul. Dengan 

ruang lingkup bahasan sebagai berikut. 

Modul 1,  membahas topik “Konsep Dasar Ekonomi Pasar”. Setelah 

mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 

konsep-konsep dasar ekonomi pasar. Modul ini terdiri dari  tiga 

kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Landasan 

dan Masalah Pokok Organisasi Ekonomi”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Metodologi 

dan Perkembangan Ilmu Ekonomi”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Bekerjanya 

Sistem Ekonomi Pasar”. 

 

Modul 2,  membahas topik “Harga dan Elastisitas Permintaan dan 

Penawaran”. Setelah mempelajari materi ini mahasiswa 

diharapkan dapat menjelaskan mekanisme penentuan harga dan 

elastisitas barang modul ini terdiri dari dua kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Mekanisme 

Penentuan Harga Permintaan dan 

Penawaran”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Elastisitas 

Permintaan dan Penawaran” 
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Modul 3,  membahas topik “Teori permintaan Konsumen Individual”. 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat 

menjelaskan teori permintaan konsumen individual. Modul ini 

terdiri dari  dua kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Teori Daya 

Guna”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Pendekatan 

Teori Konsumsi dan Kurva Engel”. 

 

Modul 4, membahas topik “Teori produksi dan Biaya”. Setelah mempelajari 

materi ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep-

konsep teori produksi dan biaya. Modul ini terdiri dari tiga 

kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Pengertian 

dan Periode Produksi dan Biaya”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Produksi dan 

Biaya Jangka Pendek”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Produksi dan 

Biaya Jangka Panjang”. 

 

Modul 5, membahas topik “Struktur  Pasar Industri Persaingan murni”. 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat 

menjelaskan konsep-konsep struktur pasar persaingan murni. 

Modul ini terdiri dari  tiga kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Struktur 

Pasar Industri”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Pasar 

Persaingan Murni Jangka Pendek”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Pasar 

Persaingan Murni Jangka Panjang”. 

 

Modul 6, membahas topik “Pasar Monopoli Murni, Persaingan 

Monopolistik dan Oligopoli”. Setelah mempelajari materi ini 

mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan penentuan harga dan 

output dalam struktur pasar persaingan monopolistk dan oligopoli. 

Modul ini terdiri dari  tiga kegiatan belajar yaitu: 
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  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Pasar 

Industri Monopoli Murni”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Pasar 

Persaingan Monopolistik dan Oligopoli”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Oligopoli 

dan Strategi Harga”. 

 

Modul 7,  membahas topik “Harga Faktor Produksi dan Penentuan Balas 

Jasa Faktor Produksi”. Setelah mempelajari materi ini mahasiswa 

diharapkan dapat  menunjukkan penentuan harga faktor produksi 

dan balas jasa faktor produksi. Modul ini terdiri dari  dua kegiatan 

belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Harga Faktor 

Produksi (Input)”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Penentuan 

Balas Jasa Faktor Produksi”. 

  

Modul 8,  membahas topik “Keseimbangan Umum dan Kegagalan Pasar”. 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat 

menunjukkan penentuan keseimbangan umum dalam 

perekonomian pasar dan kegagalan mekanisme pasar. Modul ini 

terdiri dari  tiga kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Keseim-

bangan Umum Mekanisme Pasar”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Kegagalan 

Pasar: Eksternalitas Barang Publik”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Harga Pasar 

Jangka Panjang dan Badan Usaha Milik 

Negara”. 

 

Modul 9, membahas topik “Mikroekonomika Energi dan Daya Listrik”. 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat 

menunjukkan penggunaan prinsip-prinsip mikro ekonomi dalam   

beberapa sumber daya energi primer secara optimal. Modul ini 

terdiri dari  tiga kegiatan belajar yaitu: 
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  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Mikro-

ekonomika  Energi”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Mikro-

ekonomika daya Listrik”. 
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Daftar Tujuan Instruksional Khusus (TIK): 

1. Menjelaskan landasan dan masalah organisasi ekonomi. 

2. Menjelaskan peran ilmu ekonomi dan metodologinya. 

3. Menjelaskan konsep sistem ekonomi pasar. 

4. Menjelaskan konsep permintaan dan penawaran. 

5. Menjelaskan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. 

6. Menjelaskan konsep teori daya guna. 

7. Menjelaskan konsep teori konsumsi. 

8. Menjelaskan konsep produksi dan biaya. 

9. Menjelaskan konsep pasar persaingan murni. 

10.  Menjelaskan konsep pasar oligopoli. 

11. Menjelaskan konsep pasar monopoli. 

12. Menunjukkan penentuan harga faktor produksi. 

13. Menunjukkan penentuan balas jasa faktor produksi. 

14. Menunjukkan penentuan keseimbangan umum. 

15. Menunjukkan terjadinya kegagalan pasar. 

16. Menunjukkan penggunaan prinsip-prinsip mikroekonomika dalam 

sumber daya energi. 

 


