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KU1

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional, dan global
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KK3
mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang
tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan, dengan menerapkan prinsip- prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan
KK5
lokal.
mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis
data dan informasi pada fungsi organisasi
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK1
Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional (KK3, KU4);
CPMK2
Mampu melakukan kajian empirik dengan metode ilmiah (KU1, KK6);
CPMK3
Mampu menjelaskan jenis regulasi organisasi lokal, nasional, regional dan global (P7, KK4);
CPMK4
Mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1);
CPMK5
Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi (KK5, KU3)

Diskripsi Singkat MK

Bahan Kajian /
Materi
Pembelajaran

Daftar Referensi

Pada mata kuliah Teori Ekonomi 1 mahasiswa belajar tentang pendalaman dasar-dasar mikroekonomi dengan topik bahasan utama:
konsep pasar dan harga, perilaku konsumen dan produsen, struktur pasar, strategi kompetitif serta keseimbangan umum dan
kegagalan pasar. Materi pokok mata kuliah ini membahas tiga (3) kelompok bahasan, yaitu: Konsep ekonomi, realitas ekonomi, dan
asumsi-asumsi ilmu ekonomi serta penggunaan teori untuk menjelaskan berbagai gejala maupun kebijakan mikroekonomi dalam
konteks empiris.
1. Pendahuluan: Dasar-dasar Penawaran dan Permintaan.
2. Teori Konsumen, Permintaan Individu dan Permintaan Pasar.
3. Ketidakpastian dan Perilaku Konsumen.
4. Teori Produksi dan Biaya Produksi.
5. Maksimisasi Profit.
6. Analisis Pasar Kompetitif.
7. Monopoli, Monopsoni dan Strategi Harga dengan Kekuatan Pasar
8. Monopolistic Competition dan Oligopoli.
9. Game Theory dan Strategi Bersaing.
10. Pasar Faktor Produksi, Investasi, Waktu, dan Pasar Modal.
11. Keseimbangan Umum dan Efisiensi Ekonomis.
12. Pasar dengan Informasi Asimetris.

Utama:
1. Pyndick, R.S. (2009), Microeconomics 8th Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall. (P) Online Resources bisa diakses melalui
www.prenhall.com/pyndick
2. Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright. (2005). Fundamental Methods of Mathematical Economics. Published by McGraw-Hill/Irwin, Fourth
edition
3. Sigit Sardjono. (2017). Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi. Penerbit Andi Yogyakarta

Pendukung:
1. Nicholson, W. (2005), Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions 9th Ed. South Western: Thomson Co. (N)
2. Sugiarto, Tedy Herlambang, Brastoro, Rachmat Sudjana, Said Kelana. (2007). Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif. Penerbit PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Media Pembelajaran

Perangkat lunak:

Nama Dosen
Pengampu
Mata kuliah
prasyarat (Jika ada)

Dr. Muhamad Yunanto, MM.

Minggu
Ke-

Perangkat keras :
Notebook & LCD Projector

Pengantar Ekonomi 1, Matematika Ekonomi 1 dan Matematika Ekonomi 2

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

Penilaian
Indikator

Bobot (%)

(1)
1, 2

3

(2)
Mampu
menjelaskan
tentang berbagai
masalah yang
dibahas dalam
ekonomi mikro:
analisis permintaan
dan penawaran
serta menentukan
harga pasar
keseimbangan
(equiibrium).
[C2,A3]

(3)
Pendahuluan: Dasardasar Penawaran dan
Permintaan

Mampu
menjelaskan
perilaku konsumen
membuat
keputusan
konsumsi,
preferensi dan
batasan anggaran
untuk menentukan
permintaan
konsumen.
[C3,A3,P3]

Teori Konsumen,
Permintaan Individu dan
Permintaan Pasar

(4)
Bentuk:
Kuliah
Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus

(5)
TM:
2x(2x50”)

Bentuk:
Kuliah

TM:
2x(2x50”)

Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus

TT:
2x(2x60”)

TT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

BM:
2x(2x60”)

(6)
 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi

(7)
Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

• Mempelajari dan
mendiskusikan
prinsip-prinsip yang
mendasari
permintaan
konsumen.
• Menyusun ringkasan
dalam bentuk
makalah tentang
teori harga/perilaku
konsumen (Tugas-1)
• Makalah: studi kasus
perilaku pelaku
individual
permintaan dan
penawaran (Tugas2).

Kriteria:
Rubrik kriteria
grading

Membuat
resume hasil
diskusi

Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

(8)
 Ketepatan
menjelaskan
lingkup
ekonomi
mikro
 Ketepatan
menjelaskan
pengertian
tentang pasar.
 Kesesuaian
memahami
harga riil dan
nominal.
 Sistematika
pentingnya
mempelajari
ekonomi
mikro.
 Memahami
prinsip-prinsip
yang
mendasari
permintaan
konsumen.
 Memahami
preferensi dan
batasan
anggaran
menentukan
permintaan
untuk
berbagai
barang.
 Gaya
presentasi
mengapa

(9)
10

10

Minggu
Ke-

(1)

4

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Mampu
menganalisis
pilihan konsumen
individual dalam
ketidakpastian,
pilihan berisiko
yang dapat
dijelaskan melalui
aspek psikologi
konsumen.
[C3,A3,P3]

Ketidakpastian dan
Perilaku Konsumen

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
Membuat
resume hasil
diskusi

Penilaian
Indikator









(8)
barang yang
berbeda
memiliki
karakteristik
permintaan
yang berbeda.
Ketepatan
dalam analisis
pilihan
konsumen
dalam
ketidakpastian.
Ketepatan
dalam
menjelaskan
bahwasanya
individu tidak
menyukai
situasi
berisiko.
kesesuaian
individu dalam
memilih
mengurangi
risiko di antara
alternatif
berisiko.
Sistematika
pada aspek
perilaku
konsumen

Bobot (%)
(9)

10

Minggu
Ke-

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5,6

Mampu
mengembangkan
teori perusahaan.
Menjelaskan
tentang perilaku
perusahaan untuk
meminimalkan
biaya produksi dan
memaksimumkan
output produksi
serta menentukan
kurva penawaran
produksi yang
kompetitif.
[C3,A3,P3]

Teori Produksi dan Biaya
Produksi

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi
• Makalah: studi kasus
perilaku produsen
individual (Tugas-3)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

Mampu
menjelaskan
pemilihan
kombinasi optimal
untuk

Maksimisasi Profit

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

7

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

BT:
1x(2x60”)

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery

BT:
1x(2x60”)

BM:
1x(2x60”)

Membuat
resume hasil
diskusi

Penilaian
Indikator
(8)
yang hanya
dapat
dijelaskan
dengan
mengamati
aspek
psikologis.
 Ketepatan
dalam
menjelaskan
tentang teori
perusahaan/pr
odusen.
 Kesesuaian
menjelaskan
tentang input,
seperti modal,
tenaga kerja,
dan bahan
baku, untuk
menghasilkan
barang dan
jasa dengan
cara
meminimalkan
biaya
produksi.
 Ketepatan
dalam
menganalisis
pemilihan
tingkat

Bobot (%)
(9)

10

10

Minggu
Ke-

(1)

8

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

(2)
memaksimalkan
laba perusahaan.
Menggambarkan
keputusan produksi
dari keseluruhan
perusahaan untuk
menentukan
penawaran pasar
yang kompetitif
menurut
karakteristiknya.
[C3,A3,P3]

(3)

Mampu
menerapkan
kebijakan
pemerintah pada
pasar
menggunakan
analisis kurva
penawaran dan
permintaan di
pasar persaingan.
[C3,A3,P3]

Analisis Pasar Kompetitif

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

(5)

(6)

(4)
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

BM:
1x(2x60”)

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi

Kriteria &
Bentuk
(7)
Membuat
resume hasil
diskusi

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
Membuat
resume hasil
diskusi

Penilaian
Indikator
(8)
produksi
untuk
memaksimalkan laba.
 Sistematika
keputusan
produksi dari
masingmasing
perusahaan
untuk
menentukan
kurva
penawaran
pasar
yang
kompetitif.
 Ketepatan
dalam
menganalisis
struktur pasar
persaingan
dengan
menerapkan
kurva
penawaran
dan
permintaan.
 Kesesuaian
menerapkan
kebijakan
pemerintah
melalui

Bobot (%)
(9)

10

Minggu
Ke-

(1)

9,10

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Mampu menguji
kekuatan pasar:
kemampuan
memengaruhi
harga, baik oleh
penjual atau
pembeli.
Pemerintah dapat
melakukan
intervensi pasar
untuk
mempengaruhi
kesejahteraan
konsumen dan
produsen.
[C3,A3,P3]

Monopoli, Monopsoni
dan Strategi Harga
dengan Kekuatan Pasar

Bentuk:
Kuliah

TM:
2x(2x50”)

Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus

TT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

• Mempelajari dan
mendiskusikan
prinsip-prinsip
pengklasifikasian
strukttur pasar.
• Menyusun ringkasan
dalam bentuk
makalah tentang
Struktur Pasar
(Tugas-4)
.

Kriteria:
Rubrik kriteria
grading
Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi

Penilaian
Indikator
(8)
pengendalian
harga, kuota,
pajak,
dan
subsidi.
 Sistematika
dalam analisis
penawaranpermintaan
untuk
mengevaluasi
pengaruhnya
terhadap
konsumen dan
produsen.
 Melakukan
pengujian
terhadap
periksa
kekuatan
pasar
(permintaan
dan
penawaran)
 Paper tentang
rancangan
strategi harga
dan periklanan
untuk
mengambil
keuntungan
maxmum dari
kekuatan

Bobot (%)
(9)

10

Minggu
Ke-

(1)

8
11

12

Penilaian
Indikator

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
pasar
persaingan.

(9)

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

10

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan

 Ketetapatan
menjelaskan
karakteristik
produsen di
pasar
persaingan
monopolistik
dan oligopoli.
 Kesesuaian
dalam analisis
bentuk pasar
persaingan
monopolistik
dan oligopoli
di antara pasar
persaingan
sempurna dan
monopoli.
 Memahami
beberapa
strategi
bersaing
dallam pasar
persaingan
monopolistik
dan oligopoli.
 Ketepatan
dalam
menjelaskan

Bobot (%)

Ujian Tengah Semester
Mampu
menganalisis
model pasar
persaingan
monopolistik, Pasar
oligopoli dianalisis
menggunakan
banyak model
untuk menjelaskan
proses perusahaan
yang bersaing.
[C3,A3,P3]

Persaingan Monopolistik Bentuk:
dan Oligopoli.
Kuliah

Mampu
membedakan
perusahaan yang

Pasar Faktor Produksi

TM:
2x(2x50”)

Metode:
Diskusi
kelompok
dan studi
kasus

TT:
2x(2x60”)

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

BM:
2x(2x60”)

Membuat
resume hasil
diskusi

10

Minggu
Ke-

(1)

13

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

(2)
beroperasi di pasar
input yang bersifat
persaingan
sempurna dengan
di pasar input yang
bersifat persaingan
tidak sempurn.
[C2,A3]

(3)

Mampu
menganalisis
model
keseimbangan
harga dan output
pasar dengan
pendekatan

Keseimbangan Umum
dan Efisiensi Ekonomis

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran
(4)
Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

Estimasi
Waktu
(5)
BT:
1x(2x60”)
BM:
1x(2x60”)

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm

BT:
1x(2x60”)
BM:

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(6)
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi

(7)
sistematika

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

Membuat
resume hasil
diskusi

Membuat
resume hasil

Penilaian
Indikator
(8)
karakteristik
pasar faktor
produksi
(pasar input).
 Memahami
strategii
perusahaan
dalam
memanfaatkan faktor
produksi agar
perusahaan
mampu
mencapai
tujuannya.
 Sistematika
dalam
menurukan
kurva
permintaan
perusahaan
terhadap input
di berbagai
sifat pasar
output.
 Memahami
tentang model
keseimbangan umum,
 Kesesuaian
fungsi
produksi

Bobot (%)
(9)

5

Minggu
Ke-

(1)

14

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)
(2)
keterkaitan antar
barang dan antar
pasar dengan
asumsi perfectly
competitive price
system. [C2,A3]

Mampu
menjelaskan
Informasi adalah
karakter penting
yang membentuk
jenis pasar. [C2,A3]

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)
(3)

Pasar dengan
Informasi Asimetris.

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk
(7)

(4)
kelompok

(5)
1x(2x60”)

(6)
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam
diskusi

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Discovery
Learning,
Diskusi dlm
kelompok

BT:
1x(2x60”)

 Menjawab
pertanyaan lesan
dalam diskusi
kelompok maupun
pertanyaan dari
dosen.
 Mengemukakan
argumentasi
pendapat dari
masalah yang
dilontarkan dalam

BM:
1x(2x60”)

diskusi

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
Membuat
resume hasil
diskusi

Penilaian
Indikator
(8)
diasumsikan
efisien dalam
alokasi faktor.
 Sistematika
Dalam model
ini dimisalkan
modal (K) dan
pekerja (L).
 Ketepatan
mengilustrasik
an dengan
Kurva untuk
menggambark
an alokasi
faktor
produksi yang
efisien dikenal
sebagai
production
possibility
frontier/PPF.
 Ketepatan
menjelaskan
banyaknya
bentuk
informasi yang
berguna untuk
menetapkan
karakteristik
harga (p) dan
kuantitas (q)
dalam supply-

Bobot (%)
(9)

5

Minggu
Ke-

(1)

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

diskusi

Ujian Akhir Semester

Penilaian
Indikator
(8)
demand.
 Kesesuaian
antara pihak
kekurangan
informasi
mengindikasikan adanya
masalah
ketidakpastian
bagi pembuat
keputusan,
sedangkan
Informasi yang
lebih baik
dapat
menurunkan
ketidakpastian
dan
mengarahkan
pada
keputusan
yang lebih
baik.

Bobot (%)
(9)

