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Tinjauan Mata Kuliah 
   

gribisnis merupakan rangkaian budidaya di lini on farm dan 
peningkatan nilai tambah di lini on farm, melalui proses pengolahan, 
pemasaran dan distribusi (off farm). Agribisnis merupakan suatu sistem 

yang dibangun atas empat subsistem yaitu subsistem pengadaan sarana dan 
prasarana, subsistem produksi primer atau usaha tani (on farm), subsistem 
pengolahan atau agroindustri dan subsistem pemasaran. Koodinasi diantara 
keempat subsistem tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan peranan 
agribisnis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Peranan agribisnis 
dalam perekonomian nasional, permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
dalam pengembangan agribisnis, strategi-strategi pengembangan agribisnis, 
aspek biaya produksi agribisnis dan pemasaran produk-produk agribisnis 
serta kebijakan-kebijakan dalam agribisnis merupakan topik-topik yang 
dibahas dan dpelajari dalam mata kuliah Ekonomi Pangan (PANG4224).  
 Buku Materi Pokok dari Mata Kuliah Ekonomi Pangan (PANG4224) ini 
terdiiri atas 6 modul dengan susunan sebagai berikut : 
Modul 1 : Agribisnis dan Ekonomi Pangan, membahas tentang sistem 

agribisnis pangan, keterkaitan ekonomi pangan dalam 
pengembangan agribisnis pangan dan kondisi pertanian serta 
pangan di Indonesia 

Modul 2 : Pasar dan Mekanisme Pasar, membahas tentang jenis-jenis pasar 
secara umum dan jenis-jenis pasar produk pangan, operasi sistem 
pasar produk pangan serta mekanisme penawaran dan 
permintaan terhadap produk pangan 

Modul 3 : Pengelolaan Agribisnis/Agroindustri Pangan, membahas tentang 
ruang lingkup agribisnis pangan, pentingnya pengembangan 
agribsinsi pangan, aktivitas-aktivitas dalam agroindustri pangan, 
berbagai permasalahan dan  isu dalam agroindustri pangan serta 
manajemen operasi produksi pangan 

Modul 4 : Pemasaran Produk Pangan dan Pengelolaan Resiko 
Agribisnis/Agroindustri, membahas tentang pemasaran dan 
pendistribusian produk pangan, permasalahan dalam pemasaran 
produk pangan, saluran pemasaran produk pangan dan 
manajemen resiko dalam agroindustri pangan 
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Modul 5 : Perilaku Perusahaan dan Struktur Industri Pangan, membahas 
tentang perubahan pola konsumsi masyarakat, penentuan biaya 
produksi, komponen biaya marjinal dan penentuan biaya 
marjinal pada pasar dan perusahaan kompetisi dan monopoli 

Modul 6 : Agribisnis/Agroindustri : Kinerja dan Kebijakan, membahas 
tentang  kinerja agroindustri pangan di Indonesia, keterkaitan 
agroindustri pangan dengan usaha kecil dan menengah, prasyarat 
kondisi agroindustri, rekomendasi strategi pengembangan 
UKM/IKM, kebijakan agribisnis pangan ditinjau dari ketahanan 
pangan nasional, konsep dan dasar hukum ketahanan pangan 
serta kebijakan pemasaran produk agroindustri di Indonesia. 

 
Setelah mempejari materi-materi dalam Mata Kuliah Ekonomi Pangan 

(PANG4224), Anda diharapkan mampu  menjelaskan konsep-konsep dan 
teori ekonomi beserta penerapannya dalam agribisnis dan agroindustri 
pangan. Pada setiap kegiatan belajar diberikan rangkuman dan latihan soal 
dan tes formatif, diharapkan semua latihan soal dan tes formatif dapat 
dikerjakan, selain itu mahasiswa dianjurkan membaca rujukan lain untuk 
lebih menambah wawasan tentang Ekonomi Pangan. 
 

Selamat Belajar dan Sukses. 
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Peta Kompetensi 
Ekonomi Pangan/PANG4224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kompetensi Umum : 
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dan teori ekonomi 
beserta penerapannya dalam agribisnis dan agroindustri pangan 

Modul 1 
Mahasiswa dapat mengurakan 
konsep agribisnis dan ekonomi 
pangan serta ruang lingkupnya 

Modul 2 
Mahasiswa dapat menjelaskan teori 
penawaran dan permintaan serta 
pengaruhnya terhadap mekanisme pasar 
dan pembentukan harga 
 

Modul 3 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengelolaan agroindustri pangan 

Modul 5 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
jenis-jenis perusahaan pangan 
dan komponennya 

Modul 4 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
pemasaran produk pangan dan 
permasalahannya 

Modul 6 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
kinerja dan strategi pengembangan 
agroindustri pangan 


