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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Sejarah Perekonomian merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang proses perubahan pada 

perekonomian dunia, baik dari sisi perkembangan  pembangunan maupun 

pertumbuhan ekonomi. Manusia pada dasarnya telah melakukan kegiatan 

ekonomi untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun demikian manusia 

tidak  dengan sendirinya mempunyai sejarah perekonomian. Proses yang 

terjadi sehingga pada perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi 

tersebut yang perlu dipelajari sebagai sejarah perekonomian. 

Mata kuliah ini berbobot 3 sks, terdiri dari sembilan modul yang akan 

dipaparkan secara sederhana sehingga dapat membantu Anda memahami 

berbagai proses perubahan di bidang ekonomi yang berlangsung dari waktu 

ke waktu. 

 Modul pertama akan  membahas unsur  gejala dalam  sejarah 

perekonomian dan ada tidaknya sejarah perekonomian dalam suatu 

perekonomian tertentu. 

 Modul kedua akan mempelajari tentang keadaan masyarakat Eropa 

setelah zaman pertengahan dan dapat mengetahui  perubahan yang 

terjadi dalam kehidupan  ekonomi pada waktu itu. 

 Modul ketiga akan mempelajari tentang perkembangan perekonomian 

beberapa negara di Eropa Barat dan VOC di Indonesia serta bagaimana 

campur tangan pemerintah dalam usaha  perkembangan ekonomi 

negaranya. 

 Modul keempat akan mempelajari tentang perkembangan ekonomi yang 

terjadi di berbagai negara setelah Revolusi  Industri serta faktor-faktor 

yang  mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 Modul kelima akan membahas  perubahan kehidupan ekonomi di 

Perancis, Inggris dan Belanda dengan timbulnya aliran-aliran ekonomi. 

 Modul keenam akan mempelajari tentang faktor-faktor  dominan  dalam 

perkembangan kehidupan  ekonomi  di  negara   Jerman, Rusia, dan 

Amerika Serikat pada abad ke-18 dan ke-19. 
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 Modul ketujuh akan membahas tentang akibat-akibat dari adanya 

Revolusi Industri serta perkembangan perekonomian di negara Jerman 

dan Inggris pada abad ke-19. 

 Modul kedelapan akan membahas tentang sifat-sifat yang menonjol dari 

perekonomian Belanda, Indonesia, Cina, dan Jepang setelah Revolusi 

Industri. 

 Modul kesembilan akan mempelajari tentang krisis dunia dan 

perkembangan ekonomi dunia.  
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TIU: dapat menjelaskan proses perkembangan 

dan pertumbuhan perekonomian negara-

negara di dunia sehingga terjadi perubahan 

perekonomian dunia 

     Modul 9 

Mampu menjelaskan faktor-faktor dan akibat-

akibat yang bertalian dengan krisis ekonomi 

dunia dan sifat perkembangan ekonomi dunia 

Modul 7: 

Mampu menjelaskan perubahan per-

ekonomian dan cara hidup di berbagai 

negara setelah terjadinya revolusi 

industri 

Modul 8: 

Mampu menjelaskan sifat-sifat yang 

menonjol dari perekonomian Belanda, 

Indonesia, Cina dan Jepang setelah 

revolusi Industri 

Modul 2: 

Mampu menjelaskan keadaan ekonomi 

Eropa pada akhir zaman  pertengahan 

dan akibat-akibat dari penemuan daerah 

baru terhadap kehidupan masyarakat 

Modul 6: 

Mampu menjelaskan faktor 

dominan perekonomian Jerman, 

Rusia dan Amerika pada abad 

ke-18 dan ke-19 

              Modul 3: 

Mampu menjelaskan perkem-

bangan perekonomian dan 

pengaruh pemerintah di 

beberapa negara 

Modul 5: 

Mampu menjelaskan keadaan 

perekonomian negara Perancis, 

Inggris dan Belanda dengan 

timbulnya aliran liberal dan 

sosialis 

              Modul 4: 

Mampu menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

perkembangan maupun  

pertumbuhan perekonomian  

di beberapa negara 

Modul 1: 

Mampu menjelaskan perkembangan sejarah 

perekonomian dan pembentukan kota 

dalam kehidupan ekonomi pada suatu kurun 

waktu 
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