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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA3210

Nama Mata Kuliah : 
 Pengantar Ekonomi Makro

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

      Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan tentang ilmu ekonomi kepada mahasiswa. Pembahasan meliputi 
perkembangan dan pembagian ilmu ekonomi, metode ekonomi, studi tentang ekonomi nasional dan ekonomi global secara keseluruhan: 
perekonomian dua, tiga, dan empat sektor, harga-total angkatan kerja-pendapatan-produksi rata-rata, efek pajak-pengeluaran 
pemerintah-anggaran defisit terhadap total kesempatan kerja dan pendapatan, serta pendekatan pengukuran pendapatan nasional. 
Prasyarat: PENGANTAR EKONOMI MIKRO 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Ruang lingkup 
makro ekonomi

Mampu 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

serta berbagai 

isu yang bisa 

dikategorikan 

sebagai 

permasalahan 

makro disertai 

dengan 

kemampuan 

untuk 

menyimpulkan 

kaitan antara isu 

tersebut dengan 

kebijakan yang 

diberlakukan 

pemerintah

Pendahuluan 

 Ruang lingkup 

Ekonomi Makro  

 Permasalahan 

Ekonomi Makro : 

a. Jangka Pendek  

b. Jangka Panjang 

 Peran pemerintah di 

bidang ekonomi  

 Tujuan dan 

instrumen ekonomi 

makro.  

 Permintaan dan 

penawaran Agregat  

 Siklus aliran 

pendapatan dan  

interaksi pasar 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberikan 
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 Ekonomi makro 
dan pengukuran 
pendapatan 
nasional

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional disertai 

dengan 

mendemonstrasik

an perhitungan 

pendapatan 

nasional sampai 

pada 

pendapatan siap 

konsumsi dengan 

berbagai metode 

yang ada

Mengukur Output 

Pengertian Produk dan 

Pendapatan 

Nasional 

Pengertian dan 

akuntansi : barang 

akhir, barang  

antara,  nilai 

tambah dan 

perhitungan 

ganda.        

Pengertian dan akuntansi : 

harga konstan dan harga 

berlaku. 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 Analisis 
pendapatan 
nasional dua 
sektor

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Perekonomian tertutup 

sederhana dan terbuka 

Aliran pendapatan dan syarat 

keseimbangan dalam 

perekonomian terbuka 

Konsumsi, tabungan dan 

Pendapatan  dalam 

perekonomian tertutup 

sederhana : 

Pengertian dan hubungan 

antara konsumsi,     

     tabungan  dan 

pendapatan.  

Fungsi konsumsi, APC dan 

MPC  

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis multiplier Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

dan aksele rator 

beserta faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

nya

Angka pengganda dan 

percepatan  (accelerator) 

 Pengertian Angka 

pengganda dan 

percepatan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  

multiplier 

 Perumusan Angka 

pengganda :  

 Investasi 

 Konsumsi 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis 
pendapatan 
nasional tiga  
dan eampat 
sektor

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional tertutup 

de ngan tiga 

metode 

pendekatan serta 

menya jikan 

dalam bentuk gra 

fik dan tabel

Teori penentuan 

Pendapatan Nasional  

 Arithmatical Demonstration  

 Saving and Investment 

approach 

 Consumption +Investment     

 approach 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan  

dan tugas 

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s/d 7

9 Teori konsumsi Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Fungsi tabungan, APS 

dan MPS 

Pendapatan Nasional 

Keseimbangan 

Teori  konsumsi Keynes 

Model  konsumsi  

siklus hidup (life cycle 

Hypothesis of 

consumption) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Teori investasi Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

beserta beberapa 

faktor 

penentunya 

dengan metode 

uraian dan grafik

Investasi 

 Pengertian dan 

fungsi 

investasi  

 Jenis-jenis 

investasi  

 Penentu-penentu 

tingkat investasi  

 Investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi  

 Nilai waktu dari 

uang 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Keseimbangan 
umum

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Teori pendapatan  

permanen 

Teori pendapatan relatif 

Teori Klasik dan 

Keynes   

mengenai  

Keseimbangan 

Pendapatan 

Nasional 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 Inflasi dan 

Deflasi  

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko nomian

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko 

nomian, 

terutama 

pengangguran 

dan biaya 

sosial 

masyarakat, 

serta mampu 

menjelaskan 

grafik celah 

inflasi dan 

celah deflasi

Inflasi dan Deflasi  

Pengertian inflasi dan 

deflasi 

Jenis-jenis inflasi 

Celah inflasi dan deflasi 

Inflasi dan 

pengangguran 

Biaya sosial dari inflasi  

Kebijakan mengatasi  

inflasi 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Konyungtur 

(siklus ekonomi) 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur 

(siklus 

ekonomi) 

dengan teori-

teori yang 

mendasarinya 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur (siklus 

ekonomi) dengan 

teori-teori yang 

mendasarinya 

serta 

menghubungkan 

antara teori 

tersebut dengan 

fenomena rii l

Pengertian Konyungtur  

Tahap-tahap Konyungtur 

Teori terjadinya 

konyungtur 

Pengelolaan  

konyungtur 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Perekonomian 

makro di 

Indonesia

Mampu 

membandingk

an teori-teori 

yang telah 

dipelajari 

sebelumnya 

dengan 

berbagai 

permasalahan 

riil 

Mampu 

membandingkan 

teori-teori yang 

telah dipelajari 

sebelumnya 

dengan berbagai 

permasalahan rii l 

yang sedang 

terjadi dalam 

perekonomian 

makro di 

Indonesia

Studi kasus 
perekenomian 
Indonesia saat ini

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

1. Dornbusch and Fisher Macroeconomics New York McGrawhill International

2. McEacern, William A. Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer, 
edisi terjemahan

Jakarta PT Salemba Empat

3. Boediono Teori Makro Ekonomi Yogyakarta BPFE

4. Mangkusubroto, Guritno, dan Algifari Teori Ekonomi Makro Yogyakarta STIE YKPN

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA3210

Nama Mata Kuliah : 
 Pengantar Ekonomi Makro

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

      Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan tentang ilmu ekonomi kepada mahasiswa. Pembahasan meliputi 
perkembangan dan pembagian ilmu ekonomi, metode ekonomi, studi tentang ekonomi nasional dan ekonomi global secara keseluruhan: 
perekonomian dua, tiga, dan empat sektor, harga-total angkatan kerja-pendapatan-produksi rata-rata, efek pajak-pengeluaran 
pemerintah-anggaran defisit terhadap total kesempatan kerja dan pendapatan, serta pendekatan pengukuran pendapatan nasional. 
Prasyarat: PENGANTAR EKONOMI MIKRO 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Ruang lingkup 
makro ekonomi

Mampu 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

serta berbagai 

isu yang bisa 

dikategorikan 

sebagai 

permasalahan 

makro disertai 

dengan 

kemampuan 

untuk 

menyimpulkan 

kaitan antara isu 

tersebut dengan 

kebijakan yang 

diberlakukan 

pemerintah

Pendahuluan 

 Ruang lingkup 

Ekonomi Makro  

 Permasalahan 

Ekonomi Makro : 

a. Jangka Pendek  

b. Jangka Panjang 

 Peran pemerintah di 

bidang ekonomi  

 Tujuan dan 

instrumen ekonomi 

makro.  

 Permintaan dan 

penawaran Agregat  

 Siklus aliran 

pendapatan dan  

interaksi pasar 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberikan 
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 Ekonomi makro 
dan pengukuran 
pendapatan 
nasional

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional disertai 

dengan 

mendemonstrasik

an perhitungan 

pendapatan 

nasional sampai 

pada 

pendapatan siap 

konsumsi dengan 

berbagai metode 

yang ada

Mengukur Output 

Pengertian Produk dan 

Pendapatan 

Nasional 

Pengertian dan 

akuntansi : barang 

akhir, barang  

antara,  nilai 

tambah dan 

perhitungan 

ganda.        

Pengertian dan akuntansi : 

harga konstan dan harga 

berlaku. 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 Analisis 
pendapatan 
nasional dua 
sektor

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Perekonomian tertutup 

sederhana dan terbuka 

Aliran pendapatan dan syarat 

keseimbangan dalam 

perekonomian terbuka 

Konsumsi, tabungan dan 

Pendapatan  dalam 

perekonomian tertutup 

sederhana : 

Pengertian dan hubungan 

antara konsumsi,     

     tabungan  dan 

pendapatan.  

Fungsi konsumsi, APC dan 

MPC  

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis multiplier Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

dan aksele rator 

beserta faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

nya

Angka pengganda dan 

percepatan  (accelerator) 

 Pengertian Angka 

pengganda dan 

percepatan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  

multiplier 

 Perumusan Angka 

pengganda :  

 Investasi 

 Konsumsi 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis 
pendapatan 
nasional tiga  
dan eampat 
sektor

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional tertutup 

de ngan tiga 

metode 

pendekatan serta 

menya jikan 

dalam bentuk gra 

fik dan tabel

Teori penentuan 

Pendapatan Nasional  

 Arithmatical Demonstration  

 Saving and Investment 

approach 

 Consumption +Investment     

 approach 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan  

dan tugas 

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s/d 7

9 Teori konsumsi Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Fungsi tabungan, APS 

dan MPS 

Pendapatan Nasional 

Keseimbangan 

Teori  konsumsi Keynes 

Model  konsumsi  

siklus hidup (life cycle 

Hypothesis of 

consumption) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Teori investasi Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

beserta beberapa 

faktor 

penentunya 

dengan metode 

uraian dan grafik

Investasi 

 Pengertian dan 

fungsi 

investasi  

 Jenis-jenis 

investasi  

 Penentu-penentu 

tingkat investasi  

 Investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi  

 Nilai waktu dari 

uang 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Keseimbangan 
umum

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Teori pendapatan  

permanen 

Teori pendapatan relatif 

Teori Klasik dan 

Keynes   

mengenai  

Keseimbangan 

Pendapatan 

Nasional 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 Inflasi dan 

Deflasi  

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko nomian

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko 

nomian, 

terutama 

pengangguran 

dan biaya 

sosial 

masyarakat, 

serta mampu 

menjelaskan 

grafik celah 

inflasi dan 

celah deflasi

Inflasi dan Deflasi  

Pengertian inflasi dan 

deflasi 

Jenis-jenis inflasi 

Celah inflasi dan deflasi 

Inflasi dan 

pengangguran 

Biaya sosial dari inflasi  

Kebijakan mengatasi  

inflasi 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Konyungtur 

(siklus ekonomi) 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur 

(siklus 

ekonomi) 

dengan teori-

teori yang 

mendasarinya 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur (siklus 

ekonomi) dengan 

teori-teori yang 

mendasarinya 

serta 

menghubungkan 

antara teori 

tersebut dengan 

fenomena rii l

Pengertian Konyungtur  

Tahap-tahap Konyungtur 

Teori terjadinya 

konyungtur 

Pengelolaan  

konyungtur 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Perekonomian 

makro di 

Indonesia

Mampu 

membandingk

an teori-teori 

yang telah 

dipelajari 

sebelumnya 

dengan 

berbagai 

permasalahan 

riil 

Mampu 

membandingkan 

teori-teori yang 

telah dipelajari 

sebelumnya 

dengan berbagai 

permasalahan rii l 

yang sedang 

terjadi dalam 

perekonomian 

makro di 

Indonesia

Studi kasus 
perekenomian 
Indonesia saat ini

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

      Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan tentang ilmu ekonomi kepada mahasiswa. Pembahasan meliputi 
perkembangan dan pembagian ilmu ekonomi, metode ekonomi, studi tentang ekonomi nasional dan ekonomi global secara keseluruhan: 
perekonomian dua, tiga, dan empat sektor, harga-total angkatan kerja-pendapatan-produksi rata-rata, efek pajak-pengeluaran 
pemerintah-anggaran defisit terhadap total kesempatan kerja dan pendapatan, serta pendekatan pengukuran pendapatan nasional. 
Prasyarat: PENGANTAR EKONOMI MIKRO 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Ruang lingkup 
makro ekonomi

Mampu 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

serta berbagai 

isu yang bisa 

dikategorikan 

sebagai 

permasalahan 

makro disertai 

dengan 

kemampuan 

untuk 

menyimpulkan 

kaitan antara isu 

tersebut dengan 

kebijakan yang 

diberlakukan 

pemerintah

Pendahuluan 

 Ruang lingkup 

Ekonomi Makro  

 Permasalahan 

Ekonomi Makro : 

a. Jangka Pendek  

b. Jangka Panjang 

 Peran pemerintah di 

bidang ekonomi  

 Tujuan dan 

instrumen ekonomi 

makro.  

 Permintaan dan 

penawaran Agregat  

 Siklus aliran 

pendapatan dan  

interaksi pasar 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberikan 
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 Ekonomi makro 
dan pengukuran 
pendapatan 
nasional

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional disertai 

dengan 

mendemonstrasik

an perhitungan 

pendapatan 

nasional sampai 

pada 

pendapatan siap 

konsumsi dengan 

berbagai metode 

yang ada

Mengukur Output 

Pengertian Produk dan 

Pendapatan 

Nasional 

Pengertian dan 

akuntansi : barang 

akhir, barang  

antara,  nilai 

tambah dan 

perhitungan 

ganda.        

Pengertian dan akuntansi : 

harga konstan dan harga 

berlaku. 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 Analisis 
pendapatan 
nasional dua 
sektor

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Perekonomian tertutup 

sederhana dan terbuka 

Aliran pendapatan dan syarat 

keseimbangan dalam 

perekonomian terbuka 

Konsumsi, tabungan dan 

Pendapatan  dalam 

perekonomian tertutup 

sederhana : 

Pengertian dan hubungan 

antara konsumsi,     

     tabungan  dan 

pendapatan.  

Fungsi konsumsi, APC dan 

MPC  

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis multiplier Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

dan aksele rator 

beserta faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

nya

Angka pengganda dan 

percepatan  (accelerator) 

 Pengertian Angka 

pengganda dan 

percepatan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  

multiplier 

 Perumusan Angka 

pengganda :  

 Investasi 

 Konsumsi 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis 
pendapatan 
nasional tiga  
dan eampat 
sektor

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional tertutup 

de ngan tiga 

metode 

pendekatan serta 

menya jikan 

dalam bentuk gra 

fik dan tabel

Teori penentuan 

Pendapatan Nasional  

 Arithmatical Demonstration  

 Saving and Investment 

approach 

 Consumption +Investment     

 approach 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan  

dan tugas 

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s/d 7

9 Teori konsumsi Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Fungsi tabungan, APS 

dan MPS 

Pendapatan Nasional 

Keseimbangan 

Teori  konsumsi Keynes 

Model  konsumsi  

siklus hidup (life cycle 

Hypothesis of 

consumption) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Teori investasi Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

beserta beberapa 

faktor 

penentunya 

dengan metode 

uraian dan grafik

Investasi 

 Pengertian dan 

fungsi 

investasi  

 Jenis-jenis 

investasi  

 Penentu-penentu 

tingkat investasi  

 Investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi  

 Nilai waktu dari 

uang 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Keseimbangan 
umum

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Teori pendapatan  

permanen 

Teori pendapatan relatif 

Teori Klasik dan 

Keynes   

mengenai  

Keseimbangan 

Pendapatan 

Nasional 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 Inflasi dan 

Deflasi  

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko nomian

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko 

nomian, 

terutama 

pengangguran 

dan biaya 

sosial 

masyarakat, 

serta mampu 

menjelaskan 

grafik celah 

inflasi dan 

celah deflasi

Inflasi dan Deflasi  

Pengertian inflasi dan 

deflasi 

Jenis-jenis inflasi 

Celah inflasi dan deflasi 

Inflasi dan 

pengangguran 

Biaya sosial dari inflasi  

Kebijakan mengatasi  

inflasi 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Konyungtur 

(siklus ekonomi) 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur 

(siklus 

ekonomi) 

dengan teori-

teori yang 

mendasarinya 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur (siklus 

ekonomi) dengan 

teori-teori yang 

mendasarinya 

serta 

menghubungkan 

antara teori 

tersebut dengan 

fenomena rii l

Pengertian Konyungtur  

Tahap-tahap Konyungtur 

Teori terjadinya 

konyungtur 

Pengelolaan  

konyungtur 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Perekonomian 

makro di 

Indonesia

Mampu 

membandingk

an teori-teori 

yang telah 

dipelajari 

sebelumnya 

dengan 

berbagai 

permasalahan 

riil 

Mampu 

membandingkan 

teori-teori yang 

telah dipelajari 

sebelumnya 

dengan berbagai 

permasalahan rii l 

yang sedang 

terjadi dalam 

perekonomian 

makro di 

Indonesia

Studi kasus 
perekenomian 
Indonesia saat ini

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA3210

Nama Mata Kuliah : 
 Pengantar Ekonomi Makro

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

      Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan tentang ilmu ekonomi kepada mahasiswa. Pembahasan meliputi 
perkembangan dan pembagian ilmu ekonomi, metode ekonomi, studi tentang ekonomi nasional dan ekonomi global secara keseluruhan: 
perekonomian dua, tiga, dan empat sektor, harga-total angkatan kerja-pendapatan-produksi rata-rata, efek pajak-pengeluaran 
pemerintah-anggaran defisit terhadap total kesempatan kerja dan pendapatan, serta pendekatan pengukuran pendapatan nasional. 
Prasyarat: PENGANTAR EKONOMI MIKRO 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Ruang lingkup 
makro ekonomi

Mampu 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

serta berbagai 

isu yang bisa 

dikategorikan 

sebagai 

permasalahan 

makro disertai 

dengan 

kemampuan 

untuk 

menyimpulkan 

kaitan antara isu 

tersebut dengan 

kebijakan yang 

diberlakukan 

pemerintah

Pendahuluan 

 Ruang lingkup 

Ekonomi Makro  

 Permasalahan 

Ekonomi Makro : 

a. Jangka Pendek  

b. Jangka Panjang 

 Peran pemerintah di 

bidang ekonomi  

 Tujuan dan 

instrumen ekonomi 

makro.  

 Permintaan dan 

penawaran Agregat  

 Siklus aliran 

pendapatan dan  

interaksi pasar 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberikan 
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 Ekonomi makro 
dan pengukuran 
pendapatan 
nasional

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional disertai 

dengan 

mendemonstrasik

an perhitungan 

pendapatan 

nasional sampai 

pada 

pendapatan siap 

konsumsi dengan 

berbagai metode 

yang ada

Mengukur Output 

Pengertian Produk dan 

Pendapatan 

Nasional 

Pengertian dan 

akuntansi : barang 

akhir, barang  

antara,  nilai 

tambah dan 

perhitungan 

ganda.        

Pengertian dan akuntansi : 

harga konstan dan harga 

berlaku. 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 Analisis 
pendapatan 
nasional dua 
sektor

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Perekonomian tertutup 

sederhana dan terbuka 

Aliran pendapatan dan syarat 

keseimbangan dalam 

perekonomian terbuka 

Konsumsi, tabungan dan 

Pendapatan  dalam 

perekonomian tertutup 

sederhana : 

Pengertian dan hubungan 

antara konsumsi,     

     tabungan  dan 

pendapatan.  

Fungsi konsumsi, APC dan 

MPC  

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis multiplier Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

dan aksele rator 

beserta faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

nya

Angka pengganda dan 

percepatan  (accelerator) 

 Pengertian Angka 

pengganda dan 

percepatan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  

multiplier 

 Perumusan Angka 

pengganda :  

 Investasi 

 Konsumsi 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis 
pendapatan 
nasional tiga  
dan eampat 
sektor

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional tertutup 

de ngan tiga 

metode 

pendekatan serta 

menya jikan 

dalam bentuk gra 

fik dan tabel

Teori penentuan 

Pendapatan Nasional  

 Arithmatical Demonstration  

 Saving and Investment 

approach 

 Consumption +Investment     

 approach 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan  

dan tugas 

Buku 

Referensi
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9 Teori konsumsi Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Fungsi tabungan, APS 

dan MPS 

Pendapatan Nasional 

Keseimbangan 

Teori  konsumsi Keynes 

Model  konsumsi  

siklus hidup (life cycle 

Hypothesis of 

consumption) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Teori investasi Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

beserta beberapa 

faktor 

penentunya 

dengan metode 

uraian dan grafik

Investasi 

 Pengertian dan 

fungsi 

investasi  

 Jenis-jenis 

investasi  

 Penentu-penentu 

tingkat investasi  

 Investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi  

 Nilai waktu dari 

uang 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Keseimbangan 
umum

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Teori pendapatan  

permanen 

Teori pendapatan relatif 

Teori Klasik dan 

Keynes   

mengenai  

Keseimbangan 

Pendapatan 

Nasional 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 Inflasi dan 

Deflasi  

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko nomian

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko 

nomian, 

terutama 

pengangguran 

dan biaya 

sosial 

masyarakat, 

serta mampu 

menjelaskan 

grafik celah 

inflasi dan 

celah deflasi

Inflasi dan Deflasi  

Pengertian inflasi dan 

deflasi 

Jenis-jenis inflasi 

Celah inflasi dan deflasi 

Inflasi dan 

pengangguran 

Biaya sosial dari inflasi  

Kebijakan mengatasi  

inflasi 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Konyungtur 

(siklus ekonomi) 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur 

(siklus 

ekonomi) 

dengan teori-

teori yang 

mendasarinya 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur (siklus 

ekonomi) dengan 

teori-teori yang 

mendasarinya 

serta 

menghubungkan 

antara teori 

tersebut dengan 

fenomena rii l

Pengertian Konyungtur  

Tahap-tahap Konyungtur 

Teori terjadinya 

konyungtur 

Pengelolaan  

konyungtur 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Perekonomian 

makro di 

Indonesia

Mampu 

membandingk

an teori-teori 

yang telah 

dipelajari 

sebelumnya 

dengan 

berbagai 

permasalahan 

riil 

Mampu 

membandingkan 

teori-teori yang 

telah dipelajari 

sebelumnya 

dengan berbagai 

permasalahan rii l 

yang sedang 

terjadi dalam 

perekonomian 

makro di 

Indonesia

Studi kasus 
perekenomian 
Indonesia saat ini

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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Kode Mata Kuliah : 
 EKA3210

Nama Mata Kuliah : 
 Pengantar Ekonomi Makro

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

      Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan tentang ilmu ekonomi kepada mahasiswa. Pembahasan meliputi 
perkembangan dan pembagian ilmu ekonomi, metode ekonomi, studi tentang ekonomi nasional dan ekonomi global secara keseluruhan: 
perekonomian dua, tiga, dan empat sektor, harga-total angkatan kerja-pendapatan-produksi rata-rata, efek pajak-pengeluaran 
pemerintah-anggaran defisit terhadap total kesempatan kerja dan pendapatan, serta pendekatan pengukuran pendapatan nasional. 
Prasyarat: PENGANTAR EKONOMI MIKRO 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Ruang lingkup 
makro ekonomi

Mampu 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

menjelaskan 

ruang lingkup 

ekonomi makro 

serta berbagai 

isu yang bisa 

dikategorikan 

sebagai 

permasalahan 

makro disertai 

dengan 

kemampuan 

untuk 

menyimpulkan 

kaitan antara isu 

tersebut dengan 

kebijakan yang 

diberlakukan 

pemerintah

Pendahuluan 

 Ruang lingkup 

Ekonomi Makro  

 Permasalahan 

Ekonomi Makro : 

a. Jangka Pendek  

b. Jangka Panjang 

 Peran pemerintah di 

bidang ekonomi  

 Tujuan dan 

instrumen ekonomi 

makro.  

 Permintaan dan 

penawaran Agregat  

 Siklus aliran 

pendapatan dan  

interaksi pasar 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan 
Mengurai kan 
Memberikan 
contoh 
Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 Ekonomi makro 
dan pengukuran 
pendapatan 
nasional

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menjelaskan 

berbagai isti lah-

isti lah yang 

digunakan dalam 

perhitungan 

pendapatan 

nasional disertai 

dengan 

mendemonstrasik

an perhitungan 

pendapatan 

nasional sampai 

pada 

pendapatan siap 

konsumsi dengan 

berbagai metode 

yang ada

Mengukur Output 

Pengertian Produk dan 

Pendapatan 

Nasional 

Pengertian dan 

akuntansi : barang 

akhir, barang  

antara,  nilai 

tambah dan 

perhitungan 

ganda.        

Pengertian dan akuntansi : 

harga konstan dan harga 

berlaku. 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 Analisis 
pendapatan 
nasional dua 
sektor

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Perekonomian tertutup 

sederhana dan terbuka 

Aliran pendapatan dan syarat 

keseimbangan dalam 

perekonomian terbuka 

Konsumsi, tabungan dan 

Pendapatan  dalam 

perekonomian tertutup 

sederhana : 

Pengertian dan hubungan 

antara konsumsi,     

     tabungan  dan 

pendapatan.  

Fungsi konsumsi, APC dan 

MPC  

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis multiplier Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

Mampu 

mengurai kan 

dan merumuskan 

definisi multiplier 

dan aksele rator 

beserta faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

nya

Angka pengganda dan 

percepatan  (accelerator) 

 Pengertian Angka 

pengganda dan 

percepatan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  

multiplier 

 Perumusan Angka 

pengganda :  

 Investasi 

 Konsumsi 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis 
pendapatan 
nasional tiga  
dan eampat 
sektor

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional 

Mampu 

menunjukkan /me

ndemonstrasikan 

cara menentukan 

tingkat 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional tertutup 

de ngan tiga 

metode 

pendekatan serta 

menya jikan 

dalam bentuk gra 

fik dan tabel

Teori penentuan 

Pendapatan Nasional  

 Arithmatical Demonstration  

 Saving and Investment 

approach 

 Consumption +Investment     

 approach 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan  

dan tugas 

Buku 

Referensi
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9 Teori konsumsi Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Fungsi tabungan, APS 

dan MPS 

Pendapatan Nasional 

Keseimbangan 

Teori  konsumsi Keynes 

Model  konsumsi  

siklus hidup (life cycle 

Hypothesis of 

consumption) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Teori investasi Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

Mampu 

menjelaskan 

tentang definisi 

investasi dalam 

konteks makro 

beserta beberapa 

faktor 

penentunya 

dengan metode 

uraian dan grafik

Investasi 

 Pengertian dan 

fungsi 

investasi  

 Jenis-jenis 

investasi  

 Penentu-penentu 

tingkat investasi  

 Investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi  

 Nilai waktu dari 

uang 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Keseimbangan 
umum

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional

Mampu 

menghubungkan 

antara konsumsi 

dan tabungan 

dengan 

keseimbangan 

pendapatan 

nasional, dan 

mampu 

menghitung 

sekaligus 

membuat fungsi 

dan grafik 

konsumsi, 

investasi, MPC 

dan MPS

Teori pendapatan  

permanen 

Teori pendapatan relatif 

Teori Klasik dan 

Keynes   

mengenai  

Keseimbangan 

Pendapatan 

Nasional 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12,13 Inflasi dan 

Deflasi  

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko nomian

Mampu 

menguraikan 

konsep inflasi 

dan deflasi 

dan 

menjelaskan 

pengaruhnya 

terhadap 

pereko 

nomian, 

terutama 

pengangguran 

dan biaya 

sosial 

masyarakat, 

serta mampu 

menjelaskan 

grafik celah 

inflasi dan 

celah deflasi

Inflasi dan Deflasi  

Pengertian inflasi dan 

deflasi 

Jenis-jenis inflasi 

Celah inflasi dan deflasi 

Inflasi dan 

pengangguran 

Biaya sosial dari inflasi  

Kebijakan mengatasi  

inflasi 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Konyungtur 

(siklus ekonomi) 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur 

(siklus 

ekonomi) 

dengan teori-

teori yang 

mendasarinya 

Mampu 

menjelaskan 

konjungtur (siklus 

ekonomi) dengan 

teori-teori yang 

mendasarinya 

serta 

menghubungkan 

antara teori 

tersebut dengan 

fenomena rii l

Pengertian Konyungtur  

Tahap-tahap Konyungtur 

Teori terjadinya 

konyungtur 

Pengelolaan  

konyungtur 

Latihan soal (kasus) 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Perekonomian 

makro di 

Indonesia

Mampu 

membandingk

an teori-teori 

yang telah 

dipelajari 

sebelumnya 

dengan 

berbagai 

permasalahan 

riil 

Mampu 

membandingkan 

teori-teori yang 

telah dipelajari 

sebelumnya 

dengan berbagai 

permasalahan rii l 

yang sedang 

terjadi dalam 

perekonomian 

makro di 

Indonesia

Studi kasus 
perekenomian 
Indonesia saat ini

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 
kan  
Bertanya 

Memberikan
tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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