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: MANAJEMEN & AKUNTANSI
: STRATA SATU
: ANALISIS DAN PEMECAHAN KASUS-KASUS
RIIL DI INDONESIA
Pokok Bahasan dan TIU

Pasar komoditi dan kurva IS
TIU:
• Menjelaskan bagaimana perubahan
variabel aggregatif di pasar komoditi
dan nilai angka pengganda yang
diciptakan pada setiap tingkatan
produksi
• Bagaimana pengeluaran aggregat
bekerja

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

JUMLAH SKS
TAHUN AJARAN
KETENTUAN

Sub Pokok Bahasan dan Sasaran
Belajar
Perkembangan investasi dan tingkat
bunga di Indonesia
Variabel-variabel ekonomi aggregatif
dalam pasar komoditi
Permintaan investasi
• Tingkat bunga
• Tingkat pengembalian modal
Tingkat bunga riil dan nominal
Fungsi investasi
Pengeluaran investasi dalam model ISLM
Fungsi konsumsi dan tabungan
Menurunkan kurva IS
Pergerakan dan pergeseran kurva IS
Algebra model IS

Sasaran belajar:
• Memberikan pengertian dan
pemahaman tentang pasar komoditi
• Memberikan pengertian dan
pemahaman tentang kurva IS
• Menjelaskan fungsi dan kegunaan dari
variabel-variabel ekonomi aggregatif
• Menjelaskan fungsi dan determinandeterminan investasi
• Menjelaskan perbedaan antara tingkat
bunga nominal dan tingkat bunga riil

: 3 SKS
: PTA
: WAJIB MEMBERIKAN WORKING PAPER
(INDIVIDU DAN KELOMPOK)
Metode
Kuliah
Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Media

Tugas

Referensi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada.
TUGAS

Soedihono,

•
•
•
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Pasar uang dan kurva LM
TIU:
• Menjelaskan bagaimana perubahan
variabel aggregatif di pasar uang dan
nilai angka pengganda yang diciptakan
pada setiap tingkatan produksi
• Bagaimana pengeluaran aggregat
bekerja

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Mendefinisikan dan menurunkan
fungsi investasi
Menentukan keseimbangan tingkat
bunga dan riil GDP
Menurunkan kurva permintaan
aggregat
Pengertian permintaan dan penawaran
uang
Kuantitas permintaan uang :
• Tingkat harga
• Pendapatan riil
• Tingkat bunga
Permintaan uang untuk transaksi
Permintaan uang untuk spekulasi
Permintaan uang untuk berjaga-jaga
Penawaran uang
Menurunkan kurva LM
Pergerakan dan pergeseran kurva LM
Algebra model LM

Sasaran belajar:
• Memberikan pengertian dan
pemahaman tentang pasar komoditi
• Memberikan pengertian dan
pemahaman tentang kurva LM
• Menjelaskan fungsi dan kegunaan dari
variabel-variabel ekonomi aggregatif
• Menjelaskan faktor-faktor permintaan
untuk uang
• Menentukan keseimbangan tingkat
bunga dan riil GDP
• Menurunkan kurva penawaran
aggregat

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada.
TUGAS

Soedihono,
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Keseimbangan IS-LM
TIU:
• Menjelaskan bagaimana perubahan
variabel aggregatif di pasar uang dan
nilai angka pengganda yang diciptakan
pada setiap tingkatan produksi
• Bagaimana pengeluaran aggregat
bekerja

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pasar komoditi
Gambaran ekonomi (sudiono)
Pasar uang
Keseimbangan umum dan
keseimbangan semu
Nilai-nilai variabel endogen dalam
keseimbangan umum
Menurunkan kurva aggregat demand
Algebra model IS-LM

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada
QUIS

Soedihono,

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada

Soedihono,

Sasaran belajar
• Menjelaskan fungsi dan kegunaan dari
variabel-variabel ekonomi aggregatif
• Menentukan keseimbangan tingkat
bunga dan riil GDP
• Menurunkan kurva penawaran
aggregat
4&5

Kebijakan fiskal dan moneter dalam
model analisis IS-LM
TIU:
• Menjelaskan menerangkan kebijakan
fiskal dan moneter dalam model IS-LM
• Melihat bagaimana mana pengaruh
kebijakan tersebut terhadap
perekonomian secara umum

a.
b.
c.
d.

Kebijakan ekspansi dan kontraksi
Bekerjanya kebijakan moneter
Bekerjanya kebijakan fiskal
Bentuk kurva permintaan uang untuk
spekulasi dan kebijakan moneter
e. Model IS-LM dalam:
• Kebijakan fiskal
• Kebijakan moneter
f. Pengeluaran pemerintah dalam model
IS-LM
g. Kebijakan fiskal dan moneter yang
efektif
h. Pengeluaran pemeritah terhadap
investasi
i. Algebra kebijakan fiskal dan moneter
dalam model IS-LM
Sasaran belajar:
• Menjelaskan dan menerangkan

•

•

•
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Permintaan agregatif
TIU:
• Menjelaskan komponen-komponen
pengerluaran aggregat, pentingnya
masing-masing.
• Menjelaskan bagaimana perkembangan
ekonomi terhadap keseimbangan
pengeluaran
• Bagiamana pengaruh perubahan faktorfaktor yang mempengaruhi aggregat
demand dan nilai penggandanya

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

fluktuasi dalam pertumbuhan
penawaran uang, pengeluaran
pemerintah dan pajak
Menjelaskan dan menerangkan
bagaimana perubahan penawaran uang
termasuk tingkat bunga, riil GDP dan
tingkat harga
Menjelaskan dan menerangkan
bagaimana kebijakan moneter dan
fiskal digunakan dalam menurunkan
ekonomi
Menjelaskan dan menerangkan
bagaimana perubahan dalam
pengeluarn pemerintah termasuk
tingkat bunga, riil GDP, dan tingkat
harga dalam kebijakan fiskal dan
moneter
Tingkat harga dengan analisis IS-LM
Faktor-faktor yang menentukan
aggregat demand
Faktor-faktor apa yang menentukan
riil GDP dan tingkat harga
Model klasik dan keynes
Keynes effect
Pigou effect
Bentuk kurva permintaan agregatif
Komponen pengeluaran (konsumsi,
investasi, pengeluaran pemerintah dan
nilai ekspor bersih)
Kesimbangan pengeluaran
Nilai multiplier
Algegra nilai multiplier

Sasaran belajar:
• Menjelaskan aggregat demand
• Menjelaskan faktor-faktor yang

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada.
TUGAS

Soedihono,

•

•

•
•

7

Penawaran aggregatif
TIU:
• Menjelaskan komponen-komponen
pengerluaran aggregat, pentingnya
masing-masing.
• Menjelaskan bagaimana perkembangan
ekonomi terhadap keseimbangan
pengeluaran
• Bagiamana pengaruh perubahan faktorfaktor yang mempengaruhi aggregat
demand dan nilai penggandanya

a.
b.

mempengaruhi aggregat demand
Menjelaskan bagaiman aggregat
demand berinteraksi untuk
menentukan riil GDP dan tingkat
harga.
Menjelaskan bagaimana aggregat
demand menjelaskan pertumbuhan
dan penurunan ekonomi
Menjelaskan perbedaan antara model
aggregat klasik dan keynes
Menjelaskan bagaiman model klasik
dan keynes berinterprestasi fluktuasi
dalam riil GDP dan tingkat harga

Fungsi produksi
Pasar tenaga kerja
• Riil GDP
• Pengangguran
• Tingat upah dan gaji
c. Produktivitas tenaga kerja dan
permintaan untuk tenaga kerja
d. Penawaran tenaga kerja (jangka
pendek dan jangka panjang)
e. Menentukan gaji
f. Pengangguran (hukum oken)
g. Pekerja, pengangguran dan jam kerja
h. Fluktuasi fungsi aggregat demand dan
pengangguran
i. Pengangguran dan resesi
j. Medan kesamaan upah nominal
k. Sumber pertumbuhan ekonomi
• Akumulasi modal
• Perubahan teknologi
l. Kurva penawaran agregatif dengan
asumsi klasik
m. Kurva penawaran agregatif dengan

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada
TUGAS

Soedihono,

asumsi keynes
Sasaran belajar:
• Menjelaskan aggregat supply
• Menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi aggregat supply
• Menjelaskan bagaimana aggregat
supply berinteraksi untuk menentukan
riil GDP dan tingkat harga.
• Menjelaskan bagaimana aggregat
supply menjelaskan pertumbuhan dan
penurunan ekonomi
• Menjelaskan perbedaan antara model
aggregat klasik dan keynes
• Menjelaskan bagaiman model klasik
dan keynes berinterprestasi fluktuasi
dalam riil GDP dan tingkat harga
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Keseimbangan umum dalam permintaan
dan penawaran agregatif
TIU:
• Menjelaskan dan menerangkan
terbentuknya keseimbangan umum dan
faktor-faktor yang mempengaruhi

a. Keseimbangan umum
b. Pengaruh asumsi terhadap kurva
permintaan agregatif dan penawaran
agregatif
 Asumsi keynes
 Asumsi klasik
c. Keseimbangan umum dengan asumsi
keynes murni
d. Keseimbangan umum dengan asumsi
keynes klasik murni
e. Keseimbangan umum dengan asumsi
campuran
f. Contoh penerapan kurva IS-LM untuk
Indonesia
Sasaran belajar:
• Menentukan bagaimana terjadinya
tingat keseimbangan secara umum
dari pendekatan aggregat demand dan

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada.
QUIS

Soedihono,

•

•
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Konsumsi
TIU:
• Menjelaskan dan menerangkan faktafakta tentang konsumsi, investasi dan
pendapatan serta antara waktu dan
pendapatan antar kelompok
• Menjelaskan perilaku konsumsi dan
investasi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

aggregat supply
Menjelaskan dan menerangkan
berbagai keseimbangan dari berbagai
pendekatan yang dikenal
Bagaimana penerapan kesimbangan
aggregat ini di Indonesia
Fungsi konsumsi menurut keynes
Pilihan konsumsi dan saving
Penemuan kuznet terntang fungsi
konsumsi
Fungsi konsumsi dengan hipotesis
siklus hidup
Fungsi konsumsi dengan hipotesis
pendapatan permanen
Fungsi konsumsi dengan hipotesis
pendatapan relatif
Faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap konsumsi
Pajak, konsumsi dan saving

Sasaran belajar:
• Menjelaskan dan menerangkan faktafakta tentang konsumsi, investasi dan
pendapatan serta antara waktu dan
pendapatan antar kelompok
• Menjelaskan bagaimana keputusan
konsumsi dan investasi dibuat
• Menjelaskan perilaku konsumsi dan
investasi
• Menjelaskan pengaruh konsumsi dan
investasi
• Menjelaskan pengaruh uang dan kredit
dalam konsumsi dan investasi
• Menjelaskan teori akselerasi investasi
• Menjelaskan bagaimana tingkat bunga
modal ditentukan

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada.
TUGAS

Soedihono,

•
•

•
•
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Review dan Presentasi Makalah Ilmiah

Menjelaskan mengapa investasi
merespon pada tingat bunga
Menjelaskan bagaimana kebijakan
moneter berpengaruh terhadap
investasi
Menjelaskan bagaimana pajak
berpengaruh terhadap investasi
Menjelaskan bagaimana fluktuasi
dalam investasi membawa fluktuasi
output dan tingkat bunga

Meriview dan menekankan materi yang
telah diberikan dari minggu pertama
sampai minggu ke sembilan
Melakukan diskusi wajib dan presentasi
makalah dari working paper secara
kelompok.

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada

Soedihono,

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan

Sadono
Sukirno

Sasaran belajar
• Mengetahui sejauh mana
penangkanpan mahasiswa dari materi
yang telah diberikan.
• Mendorong mahasiswa untuk
berdiskusi dan presentasi makalah di
kelas dari kasus yang telah ditentukan
oleh Pengajar.
• Membiasakan mahasiswa berpikir
kritis dan inovatif.
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Investasi
TIU:
• Menjelaskan dan menerangkan faktafakta tentang investasi dan pendapatan
serta antara waktu dan pendapatan antar
kelompok
• Menjelaskan perilaku investasi

a.
b.
c.
d.

Fungsi investasi menurut keynes
Modal, investasi dan teori akselerasi
Investasi dan tingkat pinjaman modal
Investasi
 Pendekatan nilai sekarang
 Pendekatan marginal efisiensi of
capital (MEC)

 Kurva MEC dan MEI (marginal
efisiensi of investment)
 Investasi, stock kapital nasional dan
kapasitas produksi nasional (COR,
ICOR)
e. Kebijakan moneter dan investasi
f. Pajak dan investasi
g. Fluktuasi dalam investasi, output dan
tingkat bunga
Sasaran belajar:
• Menjelaskan dan menerangkan faktafakta tentang investasi dan pendapatan
serta antara waktu dan pendapatan
antar kelompok
• Menjelaskan bagaimana keputusan
investasi dibuat
• Menjelaskan perilaku investasi
• Menjelaskan pengaruh investasi
• Menjelaskan pengaruh uang dan kredit
dalam investasi
• Menjelaskan teori akselerasi investasi
• Menjelaskan bagaimana tingkat bunga
modal ditentukan
• Menjelaskan mengapa investasi
merespon pada tingat bunga
• Menjelaskan bagaimana kebijakan
moneter berpengaruh terhadap
investasi
• Menjelaskan bagaimana pajak
berpengaruh terhadap investasi
• Menjelaskan bagaimana fluktuasi
dalam investasi membawa fluktuasi
output dan tingkat bunga

dengan
permaslahan
yang ada.
TUGAS
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Inflasi
TIU:
• Menjelaskan dan menerangkan
pengertian, macam dan mengapa inflasi
timbul.
• Bagaimana pengaruh inflasi terhadap
perekonomian dan kaitannya dengan
kesejahteraan masyarakat

a.
b.
c.
d.

Pengertian dari inflasi.
Macam dan jenis-jenis inflasi.
Mengapa inflasi timbul
Macam dan jenis teori-teori inflasi
1. Teori Keynes
2. Teori kuantitatif.
3. Teori strukturalis

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada.
TUGAS

Sadono
Sukirno

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada

Sadono
Sukirno
Hera
Sussanti

Sasaran belajar:
• Menjelaskan dan menerangkan
pengertian inflasi.
• Menjelaskan macam-macam inflasi
• Menjelaskan bagaimana inflasi timbul
• Mengetahui macam-macam jenis teori
inflasi.
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Pengangguran, Kemiskinan dan
Pendidikan
TIU:
•

a. Perubahan struktural
b. Pertumbuhan ekonomi (hera susanti &
sadono sukirno)
c. Negara-negara berkembang dan sektor
pertumbuhannya (farid wijaya)
d. Penduduk dan tenaga kerja
e. Distribusi Pendapatan
f. Beberapa cakupan kebijakan dan
perencanaan pembangunan ekonomi
(farid wijaya)
Sasaran belajar:
• Menerangkan dan menjelaskan
perubahan struktural ekonomi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi
• Menghitung tingkat pertumbuhan
ekonomi dan pengaruhnya terhadap
perekonomian serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya
• Menerangkan dan menghitung tingkat
pertumbuhan pekerja dan tingkat

pengangguran serta dampaknya
terhadap distribusi pendapatan
nasional
14

Pertumbuhan Ekonomi
TIU:
• Mhs dapat memahami tentang

•

pentingnya, ruang lingkup, dan
beberapa hal penting tentang
ekonomi pembangunan
Mhs dapat memamhami dan
menjelaskan akan perlunya idikator
pembangunan dan mengetahui
berbagai indikator pembangunan
tersebut

1. Kebutuhan dan Perhatian pada
Ekonomi Pembangunan
2. Cakupan Bahasan Ekonomi
Pembangunan
3. Evolusi Makna Pembangunan
4. Pembangunan Ekonomi dan
Pertumbuhan Ekonomi
5. Sekilas Tentang Negara Indonesi
6. Perlunya Indikator Pembangunan
7. Indikator Moneter
8. Indikator Non-Moneter
Sasaran belajar:
• Menerangkan dan menjelaskan
defisini pembangunan ekonomi
• Menerangkan konsep pembangunan
ekonomi Indonesia.
• Mampu menerangkan dan
menjelaskan indicator-indikator
ekonomi Indonesia baik moneter
maupun non moneter.

Pustaka:
Wajib :
1. Soedijono, 2005, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM, BPFE, UGM Yogyakarta
2. Sadono sukirno, 2005, Makro Ekonomi Modern, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
3. Hera susanti dkk, Indikator-indikator ekonomi

Kuliah,
mimbar
akademis,
diskusi

Papan tulis
dan OHP
Infocus,

Kasus dan
latihan
Dengan
mengambil
data-data dari
internet yang
berkaitan
dengan
permaslahan
yang ada
QUIS

Sadono
Sukirno

Tambahan :
4. Lipsey, Pengantar ekonomi makro
5. Farid Wijaya, Teori ekonomi makro, BPFE, Yogyakarta
6. Michael Parkin dan Robin Bade, 2000, Modern Macroeconomis, edisi 4, Prentice Hall Canada,

