
  

  

STIE Bisma Lepisi 
Jl. Ks. Tubun No. 11 Tangerang 15112 

Telp.:(021) 558 9161-62. Fax.:(021) 558 9163 
  

  

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3211

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 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 . 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 pengertian, 
metodologi, 
permasalahan 
dan sistem 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
ilmu ekonomi 
dan sistem 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
permasalahan 
dasar dalam 
ilmu ekonomi

Menjelaskan: 
a. masalah-

masalah pokok 
ilmu ekonomi  

b. persoalan 
ekonomi 
masyarakat 
modern  

c. definisi ilmu 
ekonomi  

d. pembagian ilmu 
ekonomi  

e. pasar dan pelaku 
ekonomi makro  

f. kebijakan makro  
g. aliran kegiatan 

perekonomian  
h. kemungkinan 

produksi 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
pengertian 
ilmu 
ekonomi 
dan sistem 
ekonomi

buku 
referensi

2&3 pendapatan 
nasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan konsep 
pendapatan 
nasional serta 
cara 
perhitunganny
a

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
tentang 
produk 
nasional dan 
cara 
perhitunganny
a

menjelaskan: 
a. pendapatan 

nasional  
b. mengukur 

kegiatan 
ekonomi  

c. unsur-unsur 
pendapatan 
nasional  

d. istilah GDP, GNP, 
NNP, NI, DPI  

e. metode 
pendekatan 
perhitungan 
pendapatan 
nasional  

f. keunggulan dan 
kelemahan 
pendapatan 
nasional  

g. pendapatan 
perkapita dan 
pertumbuhan 
ekonomi 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
pengertian 
tentang 
produk 
nasional dan 
cara 
perhitungann
ya

idem

4&5 pengertian teori 
makro investasi, 
uang moneter

mahasiswa 
mamahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

menjelaskan: 
a. permintaan & 

penawaran 
agregat  

b. motif dan hasrat 
konsumsi  

c. motif dan fungsi 
tabungan  

d. investasi  
e. uang  
f. kebijakan 

moneter 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
konsep dan 
pengertian 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang, dan 
moneter

idem

6&7 analisis 
perhitungan 
sederhana dari 
pendapatan 
nasional, luar 
negeri & fiskal

mahasiswa 
memahami 
dan 
menganalisa 
serta 
mengetahui 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

menjelaskan: 
a. analisa 

pendapatan 
nasional 
perekonomian 
dua dan tiga 
sektor serta 
perekonomian 
terbuka (LN) 
keseimbangan 
pendapatan 
nasional  

b. analisis 
kebijakan fiskal 
dalam sistem 
perpajakan 
sederhana  

c. angka pengganda 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
analisis 
perhitungan 
sederhana 
dari 
pendapatan 
nasional, 
luar negeri 
dan fiskal

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9&10 pengantar 
ekonomi 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional, 
timbulnya 
perdagangan 
dan neraca 
pembayaran 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional

menjelaskan: 
a. perdagangan 

internasional 
teori klasik dan 
merkantilisme  

b. gambaran 
tentang 
perdagangan 
internasional  

c. rintangan dan 
kebijakan 
ekonomi 
internasional  

d. neraca 
pembayaran 
internasional 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dan 
perdagangan
internasional

idem

11 stabilitas 
ekonomi dan 
keuangan negara

mahasiswa 
memahami 
terjadi kurva 
IS-LM dan 
bagaimana 
terjadinya 
inflasi dan 
dampaknya 
bagi 
perekonomian

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terjadinya 
kurva IS-LM 
dan terjadinya 
inflasi bagi 
perekonomian 

menjelaskan: 
a. tingkat harga & 

bunga berubah  
b. inflasi  
c. campur tangan 

pemerintah 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
stabilitas 
ekonomi 
dan 
keuangan 
negara

idem

12 Ilmu ekonomi 
pembangunan

mahasiswa 
memahami 
masalah-
masalah yang 
ada dalam 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
permasalahan 
yang ada 
dalam 
pembangunan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. permasalahan 

pokok 
pembangunan 
ekonomi  

b. pengertian dan 
ukuran 
pembangunan 
ekonomi  

c. tujuan dan syarat 
umum 
pembangunan 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswan 
menjelaskan 
tentang 
masalah 
yang ada 
dalam 
pembanguna
n ekonomi

idem

13&14 perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. perencanaan 

ekonomi  
b. perencanaan 

sebagai suatu 
proses  

c. fungsi 
perencanaan 
ekonomi  

d. langkah-langkah 
perencanaan 
ekonomi  

e. merencanakan 
model  

f. langkah 
penyusunan 
perencanaan  

g. perencanaan 
pembangunan di 
Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

idem

15 pertumbuhan dan 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
apa saja yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. pertumbuhan 

ekonomi  
b. distribusi 

pendapatan  
c. pertumbuhan 

ekonomi di 
Indonesia  

d. pembangunan 
ekonomi di 
negara 
berkembang 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
konsep 
pertumbuhan
ekonomi 
dan faktor-
faktor apa 
saja yang 
menentukan 
pertumbuhan
ekonomi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Boediono Seri Sinopsis Ekonomi Makro Yogyakarta BPFE

Sadono Sukirno Pengantar Teori Ekonomi Makro Jakarta PT Raja Grafindo Persada

P.A. Samuelson Ekonomi Jakarta Erlangga

R. Soediyono Ekonomi Makro Yogyakarta Liberty

Iskandar P. Pengantar ekonomi mikro & makro Jakarta Ghalia Indonesia

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan konsep 
pendapatan 
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a
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dapat 
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a
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a. pendapatan 

nasional  
b. mengukur 

kegiatan 
ekonomi  

c. unsur-unsur 
pendapatan 
nasional  

d. istilah GDP, GNP, 
NNP, NI, DPI  

e. metode 
pendekatan 
perhitungan 
pendapatan 
nasional  

f. keunggulan dan 
kelemahan 
pendapatan 
nasional  

g. pendapatan 
perkapita dan 
pertumbuhan 
ekonomi 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
pengertian 
tentang 
produk 
nasional dan 
cara 
perhitungann
ya

idem

4&5 pengertian teori 
makro investasi, 
uang moneter

mahasiswa 
mamahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

menjelaskan: 
a. permintaan & 

penawaran 
agregat  

b. motif dan hasrat 
konsumsi  

c. motif dan fungsi 
tabungan  

d. investasi  
e. uang  
f. kebijakan 

moneter 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
konsep dan 
pengertian 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang, dan 
moneter

idem

6&7 analisis 
perhitungan 
sederhana dari 
pendapatan 
nasional, luar 
negeri & fiskal

mahasiswa 
memahami 
dan 
menganalisa 
serta 
mengetahui 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

menjelaskan: 
a. analisa 

pendapatan 
nasional 
perekonomian 
dua dan tiga 
sektor serta 
perekonomian 
terbuka (LN) 
keseimbangan 
pendapatan 
nasional  

b. analisis 
kebijakan fiskal 
dalam sistem 
perpajakan 
sederhana  

c. angka pengganda 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
analisis 
perhitungan 
sederhana 
dari 
pendapatan 
nasional, 
luar negeri 
dan fiskal

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9&10 pengantar 
ekonomi 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional, 
timbulnya 
perdagangan 
dan neraca 
pembayaran 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional

menjelaskan: 
a. perdagangan 

internasional 
teori klasik dan 
merkantilisme  

b. gambaran 
tentang 
perdagangan 
internasional  

c. rintangan dan 
kebijakan 
ekonomi 
internasional  

d. neraca 
pembayaran 
internasional 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dan 
perdagangan
internasional

idem

11 stabilitas 
ekonomi dan 
keuangan negara

mahasiswa 
memahami 
terjadi kurva 
IS-LM dan 
bagaimana 
terjadinya 
inflasi dan 
dampaknya 
bagi 
perekonomian

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terjadinya 
kurva IS-LM 
dan terjadinya 
inflasi bagi 
perekonomian 

menjelaskan: 
a. tingkat harga & 

bunga berubah  
b. inflasi  
c. campur tangan 

pemerintah 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
stabilitas 
ekonomi 
dan 
keuangan 
negara

idem

12 Ilmu ekonomi 
pembangunan

mahasiswa 
memahami 
masalah-
masalah yang 
ada dalam 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
permasalahan 
yang ada 
dalam 
pembangunan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. permasalahan 

pokok 
pembangunan 
ekonomi  

b. pengertian dan 
ukuran 
pembangunan 
ekonomi  

c. tujuan dan syarat 
umum 
pembangunan 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswan 
menjelaskan 
tentang 
masalah 
yang ada 
dalam 
pembanguna
n ekonomi

idem

13&14 perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. perencanaan 

ekonomi  
b. perencanaan 

sebagai suatu 
proses  

c. fungsi 
perencanaan 
ekonomi  

d. langkah-langkah 
perencanaan 
ekonomi  

e. merencanakan 
model  

f. langkah 
penyusunan 
perencanaan  

g. perencanaan 
pembangunan di 
Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

idem

15 pertumbuhan dan 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
apa saja yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. pertumbuhan 

ekonomi  
b. distribusi 

pendapatan  
c. pertumbuhan 

ekonomi di 
Indonesia  

d. pembangunan 
ekonomi di 
negara 
berkembang 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
konsep 
pertumbuhan
ekonomi 
dan faktor-
faktor apa 
saja yang 
menentukan 
pertumbuhan
ekonomi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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STIE Bisma Lepisi 
Jl. Ks. Tubun No. 11 Tangerang 15112 

Telp.:(021) 558 9161-62. Fax.:(021) 558 9163 
  

  

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3211

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 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 . 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 pengertian, 
metodologi, 
permasalahan 
dan sistem 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
ilmu ekonomi 
dan sistem 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
permasalahan 
dasar dalam 
ilmu ekonomi

Menjelaskan: 
a. masalah-

masalah pokok 
ilmu ekonomi  

b. persoalan 
ekonomi 
masyarakat 
modern  

c. definisi ilmu 
ekonomi  

d. pembagian ilmu 
ekonomi  

e. pasar dan pelaku 
ekonomi makro  

f. kebijakan makro  
g. aliran kegiatan 

perekonomian  
h. kemungkinan 

produksi 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
pengertian 
ilmu 
ekonomi 
dan sistem 
ekonomi

buku 
referensi

2&3 pendapatan 
nasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan konsep 
pendapatan 
nasional serta 
cara 
perhitunganny
a

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
tentang 
produk 
nasional dan 
cara 
perhitunganny
a

menjelaskan: 
a. pendapatan 

nasional  
b. mengukur 

kegiatan 
ekonomi  

c. unsur-unsur 
pendapatan 
nasional  

d. istilah GDP, GNP, 
NNP, NI, DPI  

e. metode 
pendekatan 
perhitungan 
pendapatan 
nasional  

f. keunggulan dan 
kelemahan 
pendapatan 
nasional  

g. pendapatan 
perkapita dan 
pertumbuhan 
ekonomi 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
pengertian 
tentang 
produk 
nasional dan 
cara 
perhitungann
ya

idem

4&5 pengertian teori 
makro investasi, 
uang moneter

mahasiswa 
mamahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

menjelaskan: 
a. permintaan & 

penawaran 
agregat  

b. motif dan hasrat 
konsumsi  

c. motif dan fungsi 
tabungan  

d. investasi  
e. uang  
f. kebijakan 

moneter 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
konsep dan 
pengertian 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang, dan 
moneter

idem

6&7 analisis 
perhitungan 
sederhana dari 
pendapatan 
nasional, luar 
negeri & fiskal

mahasiswa 
memahami 
dan 
menganalisa 
serta 
mengetahui 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

menjelaskan: 
a. analisa 

pendapatan 
nasional 
perekonomian 
dua dan tiga 
sektor serta 
perekonomian 
terbuka (LN) 
keseimbangan 
pendapatan 
nasional  

b. analisis 
kebijakan fiskal 
dalam sistem 
perpajakan 
sederhana  

c. angka pengganda 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
analisis 
perhitungan 
sederhana 
dari 
pendapatan 
nasional, 
luar negeri 
dan fiskal

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9&10 pengantar 
ekonomi 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional, 
timbulnya 
perdagangan 
dan neraca 
pembayaran 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional

menjelaskan: 
a. perdagangan 

internasional 
teori klasik dan 
merkantilisme  

b. gambaran 
tentang 
perdagangan 
internasional  

c. rintangan dan 
kebijakan 
ekonomi 
internasional  

d. neraca 
pembayaran 
internasional 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dan 
perdagangan
internasional

idem

11 stabilitas 
ekonomi dan 
keuangan negara

mahasiswa 
memahami 
terjadi kurva 
IS-LM dan 
bagaimana 
terjadinya 
inflasi dan 
dampaknya 
bagi 
perekonomian

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terjadinya 
kurva IS-LM 
dan terjadinya 
inflasi bagi 
perekonomian 

menjelaskan: 
a. tingkat harga & 

bunga berubah  
b. inflasi  
c. campur tangan 

pemerintah 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
stabilitas 
ekonomi 
dan 
keuangan 
negara

idem

12 Ilmu ekonomi 
pembangunan

mahasiswa 
memahami 
masalah-
masalah yang 
ada dalam 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
permasalahan 
yang ada 
dalam 
pembangunan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. permasalahan 

pokok 
pembangunan 
ekonomi  

b. pengertian dan 
ukuran 
pembangunan 
ekonomi  

c. tujuan dan syarat 
umum 
pembangunan 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswan 
menjelaskan 
tentang 
masalah 
yang ada 
dalam 
pembanguna
n ekonomi

idem

13&14 perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. perencanaan 

ekonomi  
b. perencanaan 

sebagai suatu 
proses  

c. fungsi 
perencanaan 
ekonomi  

d. langkah-langkah 
perencanaan 
ekonomi  

e. merencanakan 
model  

f. langkah 
penyusunan 
perencanaan  

g. perencanaan 
pembangunan di 
Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

idem

15 pertumbuhan dan 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
apa saja yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. pertumbuhan 

ekonomi  
b. distribusi 

pendapatan  
c. pertumbuhan 

ekonomi di 
Indonesia  

d. pembangunan 
ekonomi di 
negara 
berkembang 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
konsep 
pertumbuhan
ekonomi 
dan faktor-
faktor apa 
saja yang 
menentukan 
pertumbuhan
ekonomi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Boediono Seri Sinopsis Ekonomi Makro Yogyakarta BPFE

Sadono Sukirno Pengantar Teori Ekonomi Makro Jakarta PT Raja Grafindo Persada

P.A. Samuelson Ekonomi Jakarta Erlangga

R. Soediyono Ekonomi Makro Yogyakarta Liberty

Iskandar P. Pengantar ekonomi mikro & makro Jakarta Ghalia Indonesia

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3211

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 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 . 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 pengertian, 
metodologi, 
permasalahan 
dan sistem 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
ilmu ekonomi 
dan sistem 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
permasalahan 
dasar dalam 
ilmu ekonomi

Menjelaskan: 
a. masalah-

masalah pokok 
ilmu ekonomi  

b. persoalan 
ekonomi 
masyarakat 
modern  

c. definisi ilmu 
ekonomi  

d. pembagian ilmu 
ekonomi  

e. pasar dan pelaku 
ekonomi makro  

f. kebijakan makro  
g. aliran kegiatan 

perekonomian  
h. kemungkinan 

produksi 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
pengertian 
ilmu 
ekonomi 
dan sistem 
ekonomi

buku 
referensi

2&3 pendapatan 
nasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan konsep 
pendapatan 
nasional serta 
cara 
perhitunganny
a

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
tentang 
produk 
nasional dan 
cara 
perhitunganny
a

menjelaskan: 
a. pendapatan 

nasional  
b. mengukur 

kegiatan 
ekonomi  

c. unsur-unsur 
pendapatan 
nasional  

d. istilah GDP, GNP, 
NNP, NI, DPI  

e. metode 
pendekatan 
perhitungan 
pendapatan 
nasional  

f. keunggulan dan 
kelemahan 
pendapatan 
nasional  

g. pendapatan 
perkapita dan 
pertumbuhan 
ekonomi 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
pengertian 
tentang 
produk 
nasional dan 
cara 
perhitungann
ya

idem

4&5 pengertian teori 
makro investasi, 
uang moneter

mahasiswa 
mamahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
pengertian 
mengenai 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang dan 
moneter

menjelaskan: 
a. permintaan & 

penawaran 
agregat  

b. motif dan hasrat 
konsumsi  

c. motif dan fungsi 
tabungan  

d. investasi  
e. uang  
f. kebijakan 

moneter 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
konsep dan 
pengertian 
permintaan 
dan 
penawaran 
agregat, 
investasi, 
uang, dan 
moneter

idem

6&7 analisis 
perhitungan 
sederhana dari 
pendapatan 
nasional, luar 
negeri & fiskal

mahasiswa 
memahami 
dan 
menganalisa 
serta 
mengetahui 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perhitungan 
dari 
pendapatan 
nasional

menjelaskan: 
a. analisa 

pendapatan 
nasional 
perekonomian 
dua dan tiga 
sektor serta 
perekonomian 
terbuka (LN) 
keseimbangan 
pendapatan 
nasional  

b. analisis 
kebijakan fiskal 
dalam sistem 
perpajakan 
sederhana  

c. angka pengganda 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
analisis 
perhitungan 
sederhana 
dari 
pendapatan 
nasional, 
luar negeri 
dan fiskal

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9&10 pengantar 
ekonomi 
internasional

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional, 
timbulnya 
perdagangan 
dan neraca 
pembayaran 
internasional

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
dari 
perdagangan 
internasional

menjelaskan: 
a. perdagangan 

internasional 
teori klasik dan 
merkantilisme  

b. gambaran 
tentang 
perdagangan 
internasional  

c. rintangan dan 
kebijakan 
ekonomi 
internasional  

d. neraca 
pembayaran 
internasional 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dan 
perdagangan
internasional

idem

11 stabilitas 
ekonomi dan 
keuangan negara

mahasiswa 
memahami 
terjadi kurva 
IS-LM dan 
bagaimana 
terjadinya 
inflasi dan 
dampaknya 
bagi 
perekonomian

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terjadinya 
kurva IS-LM 
dan terjadinya 
inflasi bagi 
perekonomian 

menjelaskan: 
a. tingkat harga & 

bunga berubah  
b. inflasi  
c. campur tangan 

pemerintah 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
stabilitas 
ekonomi 
dan 
keuangan 
negara

idem

12 Ilmu ekonomi 
pembangunan

mahasiswa 
memahami 
masalah-
masalah yang 
ada dalam 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
permasalahan 
yang ada 
dalam 
pembangunan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. permasalahan 

pokok 
pembangunan 
ekonomi  

b. pengertian dan 
ukuran 
pembangunan 
ekonomi  

c. tujuan dan syarat 
umum 
pembangunan 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswan 
menjelaskan 
tentang 
masalah 
yang ada 
dalam 
pembanguna
n ekonomi

idem

13&14 perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. perencanaan 

ekonomi  
b. perencanaan 

sebagai suatu 
proses  

c. fungsi 
perencanaan 
ekonomi  

d. langkah-langkah 
perencanaan 
ekonomi  

e. merencanakan 
model  

f. langkah 
penyusunan 
perencanaan  

g. perencanaan 
pembangunan di 
Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
arti 
pentingnya 
perencanaan 
ekonomi

idem

15 pertumbuhan dan 
pembangunan 
ekonomi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
apa saja yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
faktor-faktor 
yang 
menentukan 
pertumbuhan 
ekonomi

menjelaskan: 
a. pertumbuhan 

ekonomi  
b. distribusi 

pendapatan  
c. pertumbuhan 

ekonomi di 
Indonesia  

d. pembangunan 
ekonomi di 
negara 
berkembang 

idem idem idem kemampuan 
mahasiswa 
menjelaskan 
tentang 
konsep 
pertumbuhan
ekonomi 
dan faktor-
faktor apa 
saja yang 
menentukan 
pertumbuhan
ekonomi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Boediono Seri Sinopsis Ekonomi Makro Yogyakarta BPFE

Sadono Sukirno Pengantar Teori Ekonomi Makro Jakarta PT Raja Grafindo Persada

P.A. Samuelson Ekonomi Jakarta Erlangga

R. Soediyono Ekonomi Makro Yogyakarta Liberty

Iskandar P. Pengantar ekonomi mikro & makro Jakarta Ghalia Indonesia

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


