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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Ekonomi Kesehatan merupakan mata kuliah yang 

memberikan kerangka dasar bagi mahasiswa dalam mempelajari ilmu 

ekonomi, khusus dalam bidang kesehatan. Mata kuliah ini bertujuan 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran ilmu ekonomi 

pada bidang kesehatan serta beberapa permasalahan penting yang menjadi 

dasar dalam ilmu kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 sks. 

 Setelah mempelajari mata kuliah ini, secara umum Anda diharapkan 

mampu menganalisis masalah dalam bidang kesehatan, menggunakan konsep 

dan teori ekonomi dalam bidang kesehatan 

 Mata kuliah ini disajikan dalam 9 (sembilan) modul dengan susunan 

sebagai berikut: 

Modul 1.  Peran ilmu ekonomi pada bidang kesehatan.  Setelah 

mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan: masalah ekonomi dalam bidang kesehatan 

terutama, permintaan-penawaran pelayanan kesehatan, relevansi 

dasar teori utilitas dalam bidang kesehatan, dan karakteristik 

komoditas kesehatan  

Modul 2.  Kesehatan dan utilitas. Setelah mempelajari modul ini, 

mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan: Kesehatan sebagai 

durable goods dan aset yang menciptakan utilitas, pengaruh 

langsung gaya hidup kepada kesehatan dan pengaruh tidak 

langsungnya pada earnings, dan pengaruh pendidikan kepada 

kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Modul 3.  Transformasi Perawatan Medis ke Kesehatan. Setelah 

mempelajari modul  ini, mahasiswa diharapkan dapat 

menjelaskan: produkstivitas marginal, perbedaan antara 

produktivitas marginal dan produktivitas rata rata, margin 

intensif dan margin ekstensif,  dan ragam praktik medis. 

Modul 4.  Permintaan Perawaran Medis: Kerangka Konsep. Setelah 

mempelajari modul  ini, mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan: Pergeseran permintaan kesehatan ke permintaan 

perawatan medis, “derived demand” kurva perawatan medis dari 
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kerangka kurva indiferen permintaan kesehatan, dan 

menginterpretasi kurva permintaan sebagai pengukuran nilai 

(value). 

Modul 5.  Investasi kesehatan. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa 

diharapkan dapat menjelaskan: Teori permintaan kesehatan, 

permintaan kesehatan model Grossman’s, determinan utama 

model Grossman’s, dan mengidentifikasi variabel-variabel yang 

dikembangkan dalam model Grossman’s. 

Modul 6.  Suplai Perawatan Kesehatan. Setelah mempelajari modul ini, 

mahasiswa dapat menjelaskan: permintaan dan penawaran yang 

saling bebas, kekuatan pasar, dan mampu menjelaskan tentang 

pergeseran biaya. 

Modul 7.  Tenaga Kerja Perawatan Kesehatan. Setelah mempelajari 

modul  ini, mahasiswa mampu menjelaskan: permintaan dan 

penawaran tenaga kerja perawatan kesehatan, ketersediaan 

tenaga kerja perawatan kesehatan, dampak tenaga kerja 

perawatan kesehatan pada akses, kualitas, dan pengeluaran 

kesehatan, serta menjelaskan tentang kebijakan yang 

mengoptimalkan tenaga kerja perawatan kesehatan. 

Modul 8.  Keadilan dan Redistribusi. Setelah mempelajari modul ini, 

mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan: Model ekonomi 

tradisional dan masalahnya, keadilan, distribusi, dan kesehatan 

secara terbatas. 

Modul 9.  Permintaan Kesehatan di Indonesia. Setelah mempelajari 

modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan: keadan 

rumah tangga di Indonesia, pola permintaan kesehatan, dan 

permintaan pengobatan tradisional. 

  

Dengan mempelajari setiap modul dengan baik dan cermat sesuai dengan 

petunjuk yang ada pada setiap kegiatan belajar, serta mengerjakan semua 

latihan atau tugas , dan tes formatif yang diberikan dengan sungguh-sungguh, 

Anda akan berhasil dalam menguasai tujuan yang telah ditetapkan. 
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PETUNJUK CARA MEMPELAJARI BMP 

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari BMP 

ini dengan tahapan berikut ini: 

1.  Pelajari terlebih dahulu tinjauan  mata kuliah ini agar Anda mengetahui 

gambaran secara umum mengenai pengertian dan ruang lingkup materi 

yang akan dipelajari  

2.  Pelajari terlebih dahulu Tujuan Instruksional Umum dari mata kuliah ini, 

agar Anda mengetahui tujuan yang hendak dicapai setelah Anda selesai 

mengikuti mata kuliah ini. 

3.  Pelajari Tujuan Instruksional Khusus dari setiap pokok bahasan, agar 

Anda mengetahui apa yang diharapkan setelah selesai mengikuti pokok 

bahasan yang bersangkutan. 

4.  Pelajari materi yang ada pada setiap modul.  

5.  Kerjakan latihan pada setiap kegiatan belajar, agar Anda lebih 

memahami penekanan-penekanan dari setiap Kegiatan Belajar. 

6.  Kerjakan tes formatif yang ada pada setiap kegiatan belajar dan 

kemudian cocokkan dengan kunci jawaban untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda.  

 

Selamat Belajar, Semoga Sukses!! 
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Peta Kompetensi 
Ekonomi Kesehatan/ESPA4533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Setelah mempelajari mata kuliah Ekonomi Kesehatan, maka 

mahasiswa mampu menganalisa dalam ekonomi kesehatan 

menggunakan konsep dan teori dalam ekonomi kesehatan 

Modul 9 

25,26,27,28 

Modul 7 

16,17,18,19 

Modul 9 

23,24 

Modul 5 

12,13,14,15 

Modul 4 

9,10,11 

Modul 6 

20,21,22 

Modul 3 

7,8 

Modul 2 

4,5,6 

Modul 1 

1,2,3 
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Keterangan gambar 

 

1. Menjelaskan masalah ekonomi dalam bidang kesehatan terutama 

masalah alokasi sumber daya dan permintaan-penawaran pelayanan 

kesehatan. 

2. Menjelaskan tentang relevansi dasar teori utilitas dalam bidang 

kesehatan. 

3. Menjelaskan karakteristik komoditas kesehatan  

4. Menjelaskan tentang kesehatan sebagai durable goods dan aset yang 

menciptakan utilitas.  

5. Menjelaskan tentang pengaruh langsung gaya hidup kepada kesehatan 

dan pengaruh tidak langsungnya pada earnings. 

6. Menjelaskan tentang pengaruh pendidikan kepada kesehatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

7. Menjelaskan produkstivitas marginal, perbedaan antara produktivitas 

marginal dan produktivitas rata rata, margin intensif dan margin 

ekstensif. 

8. Menjelaskan tentang ragam praktik medis 

9. Menjelaskan pergeseran permintaan kesehatan ke permintaan perawatan 

medis. 

10. Menjelaskan tentang “derived demand” kurva perawatan medis dari 

kerangka kurva indiferen permintaan kesehatan. 

11. Menginterpretasi kurva permintaan sebagai pengukuran nilai (value). 

12. Mampu menjelaskan secara sederhana teori permintaan kesehatan. 

13. Mampu menjelaskan secara sederhana permintaan kesehatan model 

Grossman’s 

14. Mampu menjelaskan tentang determinan utama model Grossman’s. 

15. Mampu mengidentifikasi variabel variabel yang dikembangkan dalam 

model Grossman’s. 

16. Mampu menjelaskan tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja 

perawatan kesehatan. 

17. Mampu menjelaskan tentang ketersediaan tenaga kerja perawatan 

kesehatan. 
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18. Mampu menjelaskan tentang dampak tenaga kerja perawatan kesehatan 

pada akses, kualitas, dan pengeluaran kesehatan.  

19. Mampu menjelaskan tentang kebijakan yang mengoptimalikan tenaga 

kerja perawatan kesehatan. 

20. Mampu menjelaskan permintaan dan penawaran yang saling bebas. 

21. Mampu menjelaskan tentang kekuatan pasar perusahaan.  

22. Mampu menjelaskan tentang pergeseran biaya. 

23. Mampu menjelaskan secara terbatas tentang model ekonomi tradisional 

dan masalahnya. 

24. Mampu menjelaskan tentang keadilan, distribusi, dan kesehatan secara 

terbatas. 

25. Mampu menjelaskan secara terbatas keadan rumah tangga di Indonesia 

berdasarkan beberapa karakteristik tertentu. 

26. Mampu menjelaskan secara terbatas pola permintaan kesehatan. 

27. Mampu menjelaskan secara terbatas permintaan pengobatan tradisional. 

28. Mampu menjelaskan secara terbatas permintaan pengobatan medis. 

29. Mampu menjelaskan secara terbatas permintaan kesehatan 

 


