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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Ekonomi Islam/ESPA4528 secara umum membahas 

mengenai teori ekonomi dalam perpektif Islam. Mata kuliah ini 

memiliki bobot 3 (tiga) sks dan dirancang untuk membekali mahasiswa 

dalam mempelajari teori ekonomi dilihat dari sudut pandang Islam serta 

dapat melakukan perbandingan dengan teori ekonomi yang sudah ada atau 

ekonomi konvensional. 

Buku Materi Pokok (BMP) Ekonomi Islam terdiri dari sembilan modul, 

yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut.  

Modul 1 :  Filosofi Dasar Ekonomi Islam. 

Modul 2 :  Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. 

Modul 3 :  Hata dan Kepemilikan dalam Islam. 

Modul 4 :  Konsep Uang dalam Perspektif Islam. 

Modul 5 :  Akad-akad Transaksi Syariah. 

Modul 6 :  Teori Konsumsi dalam Perspektif Islam. 

Modul 7 :  Teori Produksi dalam Perspektif Islam. 

Modul 8 :  Mekanisme Pasar 

Modul 9 :  Kebijakan Fiskal dan Sistem Moneter Islam. 

  

Tujuan yang diharapkan pembelajaran mata kuliah ini adalah agar Anda 

dapat menjelaskan dan memahami teori ekonomi dari sudut pandang Islam, 

yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah sampai kepada pemikiran-

pemikiran ekonomi oleh ilmuwan muslim saat ini, serta memiliki kepedulian 

terhadap perkembangan ekonomi Islam dan prakteknya di masa yang akan 

datang.  

Mengingat permasalahan yang dibahas cukup luas maka untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal, Anda diharapkan mempelajari materi 

yang disajikan secara cermat serta mencoba mencari literatur lain yang 

berhubungan  dengan topik yang dibahas. Disamping itu, untuk mengukur 

kemampuan penguasaan materi maka, silakan mengerjakan latihan dan test 

formatif yang tersedia di setiap akhir kegiatan belajar.  

 

Selamat belajar, semoga kesuksesan menyertai Anda! 
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TIU 

Menjelaskan teori ekonomi mikro 

dalam perpektif Islam 

Modul 1 

Menjelaskan filosofi dasar 

ekonomi Islam 

Modul 2 

Menjelaskan perkembangan 

pemikiran ekonomi Islam 

Modul 3 

Menjelaskan harta dan 

kepemilikan ekonomi Islam 

Modul 4 

Menjelaskan konsep uang 

dalam perspektifi Islam 

Modul 5 

Menjelaskan akad-akad 

transaksi syariah 

Modul 6 

Menjelaskan teori konsumsi 

dalam perspektif Islam 

Modul 7 

Menjelaskan teori produksi 

dalam perpektif Islam 

Modul 8 

Menjelaskan mekanime pasar 

Modul 9 

Menjelaskan kebikan fiskal dan 

sistem moneter Islam 
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