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Tinjauan Mata Kuliah   

 
ata kuliah ESPA4111 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 sementara ketersediaan sumber daya alam 
diperlukan untuk  memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Oleh 
karena itu, penting untuk mempelajari perilaku manusia dalam produksi, 
distribusi, konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhannya.  

Buku Materi Pokok (BMP) ESPA4111 Pengantar Ekonomi Mikro ini 
disusun dengan maksud untuk membekali pembaca agar memahami landasan 
teori ekonomi yang mendasari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 
BMP ini berbobot 3 sks dan terdiri dari 9 modul. Dengan ruang lingkup bahasan 
sebagai berikut. 
1. Modul 1 (satu) menjelaskan tentang konsep dasar dan aktivitas ekonomi. 
2. Modul 2 (dua) menjelaskan tentang penentuan harga. 
3. Modul 3 (tiga) menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. 
4. Modul 4 (empat) menjelaskan tentang teori produksi. 
5. Modul 5 (lima) menjelaskan tentang penentuan harga faktor produksi. 
6. Modul 6 (enam) menjelaskan tentang struktur pasar. 
7. Modul 7 (tujuh) menjelaskan tentang pasar monopoli dan oligopoli. 
8. Modul 8 (delapan) menjelaskan tentang keseimbangan pasar. 
9. Modul 9 (sembilan) menjelaskan tentang mikroekonomika energi dan 

daya listrik. 
 

 Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP ESPA4111 
Pengantar Ekonomi Mikro, mahasiswa disarankan mengikuti panduan belajar 
yakni: pertama, mahasiswa membaca secara cermat dan berusaha memahami 
materi yang disajikan dalam BMP ini. Selain itu, mahasiswa harus aktif mencari 
literatur, terutama yang berhubungan dengan materi yang disajikan, baik lewat 
media cetak maupun media audio visual. Kedua, buatlah rangkuman kecil secara 
baik dan benar setiap kali Anda mempelajari satu kegiatan belajar. Ketiga, 
Kerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur pemahaman Anda. 
Keempat, diskusi kepada teman, dan bertanya kepada tutor/dosen atau teman 
sejawat jika belum memahami materi, baik secara langsung maupun melalui 
media yang telah disediakan.  

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah 
Pengantar Ekonomi Mikro, Anda dapat menghubungi Jurusan Ekonomi  
Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka melalui nomor telepon (021-
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7490941) pesawat 2105 atau 2109; melalui email Ketua Jurusan Ekonomi 
Pembangunan yaitu kajur_ep@ecampus.ut.ac.id. Mahasiswa juga bisa datang ke 
Gedung Fakultas III, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Jl. Cabe Raya 
Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang 15148; atau melalui homepage Universitas 
Terbuka di http://www.ut.ac.id. 

 
Selamat belajar, semoga Anda sukses. 
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