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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Teori Ekonomi Makro (ESPA4220) merupakan kelanjutan 

dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro yang akan membekali 

mahasiswa dengan pemahaman terhadap perekonomian ditinjau dari sisi 

agregat. Mata kuliah ini akan membahas permasalahan-permasalahan 

ekonomi secara makro dengan tiga pendekatan verbal, grafis, dan matematis. 

Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini mencakup dasar teori 

ekonomi makro, perkembangan pemikiran dalam teori ekonomi makro mulai 

dari klasik, keynesian, hingga neoklasik. Selain itu juga akan dibahas teori-

teori konsumsi, investasi, uang, inflasi, pengangguran, pertumbuhan 

ekonomi, sampai dengan teori siklus bisnis. 

Mata kuliah ini memiliki bobot 3 sks, setelah mempelajari mata kuliah 

ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. menjelaskan konsep dasar ekonomi makro; 

2. menunjukkan peranan dan pendapat golongan klasik dan neoklasik 

dalam mengembangkan teori ekonomi makro; 

3. menunjukkan peran dan pendapat golongan keynesian dan neo keynesian 

dalam teori ekonomi makro; 

4. menunjukkan konsep konsumsi, investasi, dan uang; 

5. menunjukkan tingkat inflasi dan pengangguran; 

6. menunjukkan model IS-LM; 

7. menunjukkan pertumbuhan ekonomi; 

8. menunjukkan konsep perekonomian terbuka; 

9. menunjukkan teori siklus bisnis. 

 

Untuk mempermudah mahasiswa dalam mencapai tujuan tersebut, maka 

mata kuliah ini disajikan dalam 9 modul dengan organisasi sebagai berikut: 

Modul 1 : Ekonomi Makro. 

Modul 2 : Teori Klasik dan Neoklasik. 

Modul 3 : Teori Keynesian dan Non-Keynesian. 

Modul 4 : Konsumsi, Investasi, dan Uang. 

Modul 5 : Inflasi dan Pengangguran. 

Modul 6 : Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang (Kurva IS dan 

Kurva LM). 
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Modul 7 : Pertumbuhan Ekonomi. 

Modul 8 : Model Keynesian untuk Perekonomian Terbuka. 

Modul 9 : Teori Siklus Bisnis. 

 

Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini dengan cermat 

sesuai dengan petunjuk yang ada di setiap modul. Selain itu, untuk 

menambah pemahaman Anda mengenai materi yang telah disajikan, Anda 

diharapkan mengerjakan semua latihan dan tes formatif yang disajikan di 

setiap akhir modul. Setelah itu, cocokkanlah jawaban Anda dengan petunjuk 

latihan soal dan kunci jawaban tes formatif yang bertujuan untuk menilai 

kemampuan Anda dalam penguasaan materi yang telah Anda pelajari 

sebelumnya. Hanya dengan upaya yang sungguh-sungguh Anda akan 

berhasil mencapai semua kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini. 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Peta Kompetensi  
Teori Ekonomi Makro/ESPA4220/3 sks 

 

 


