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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Teori Ekonomi Mikro Lanjutan//ESPA4321 adalah mata
kuliah yang dirancang untuk membekali Anda dengan materi ilmu
ekonomi mikro secara lebih komprehensif. Penjelasan dan uraian dalam
setiap kegiatan belajar dikemukakan dengan 3 pendekatan, yaitu secara
verbal, grafis, dan matematis. Materi pembahasan mata kuliah ini merupakan
pendalaman dan perluasan terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya,
baik dalam modul pengantar maupun teori ekonomi mikro. Topik yang akan
dibahas mencakup analisis terhadap perilaku konsumen dan produsen dalam
melakukan aktivitas ekonomi, struktur pasar dan model-model dalam struktur
pasar, perilaku pelaku ekonomi dalam menghadapi lingkungan
ketidakpastian, penerapan teori permainan (game theory), keseimbangan
umum (general equilibrium), dan ekonomi kesejahteraan (welfare
economics).
Secara umum setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan Anda
akan dapat menganalisis berbagai permasalahan ekonomi secara mikro
Secara khusus setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda
mampu:
1. menganalisis perilaku konsumen dalam memaksimumkan kepuasan;
2. menganalisis perilaku produsen dalam melakukan kegiatan produksi;
3. menganalisis perilaku pelaku kegiatan ekonomi dalam menghadapi
ketidakpastian;
4. menganalisis berbagai bentuk dan model-model struktur pasar;
5. menerapkan teori permainan dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi;
6. menganalisis keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan.
Untuk lebih memudahkan Anda dalam mencapai seluruh kemampuan
tersebut, materi mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Lanjutan ini disajikan
dalam 9 modul yang diorganisasikan sebagai berikut.
Modul 1 : Teori Kepuasan dan Perilaku Konsumen 1
Modul 2 : Teori Kepuasan dan Perilaku Konsumen 2
Modul 3 : Teori Produksi
Modul 4 : Teori Biaya
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Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
Modul 9

:
:
:
:
:

Ketidakpastian
Oligopoli
Persaingan Monopolistik
Teori Permainan (Game Theory)
Keseimbangan Umum (General Equilibrium)

Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini dengan cermat,
sesuai dengan petunjuk yang ada di setiap modul. Di samping itu, untuk
meningkatkan kemampuan menguasai keseluruhan materi ini, Anda perlu
mengerjakan semua latihan dan tes formatif yang diberikan dengan sungguhsungguh pada setiap akhir kegiatan belajar, yang bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana Anda telah menguasai materi yang telah dipelajari. Hanya
dengan upaya yang sungguh-sungguh tersebut Anda akan berhasil mencapai
kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini.
Selamat belajar, kesuksesan akan selalu menyertai Anda!
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