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Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : I 
Alokasi Waktu     : 3 x 50 menit 
 
I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; 

mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan dengan aktivitas 
ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas ekonomi   dengan 
menggunakan metode analisis  tertentu, sehingga dapat menarik 
kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
aktivitas ekonomi tersebut.  

II. Kompetensi Dasar  :  
Mahasiswa dapat memahami dan mengerti : (1) mengapa timbul aktivitas 
ekonomi, apasaja faktor penggerak aktivitas ekonomi, serta bagaimana 
kaitan aktivitas ekonomi dengan kebutuhan/ keinginan  manusia dan 
sumber daya ekonomi, (2) penggunaan model dalam ekonomi, serta (3) 
tujuan dari teori harga..   
III. Indikator  :  
1. Dapat menjelaskan pengertian aktivitas ekonomi dan faktor penggerak 
aktivitas ekonomi 
 2. Dapat memahami dan menjelaskan penggunaan model dalam ekonomi 
mikro. 
 3. Dapat memahami dan menjelaskan  tujuan penyusunan teori harga. 
 
IV. Materi Ajar  :  
Pendahuluan : 

1. Aktivitas ekonomi dan faktor penggerak aktivitas ekonomi 
2. Penggunaan model dalam ekonomi 
3. Tujuan penyusunan teori harga 
 

V. Metode/Strategi Pembelajaran : - Penjelasan dan tanya jawab 
      - Memberikan  Contoh nyata  
                                                        - Penugasan 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
menjelaskanaturan main dalam perkuliahan,  
cakupan materi ekomi mikro  dan mengukur 
wawasan awal mahasiswa tentang topik ini dengan 



mengajukan  pertanyaan tentang apa saja yang 
mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

 KEGIATAN 

INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 
 menjelaskan pengertian aktivitas ekonomi dan 
faktor penggeraak aktivitas ekonomi 

 Menjelaskan penggunaan modeldalam ekonomi 
berupa contoh interpretasinya. 

 Menjelaskan tujuan disusunnya teori harga 
Mahasiswa : 
 menyimak penjelasan dosen. 
 Dilakukan tanya jawab antara dosen dengan 
mahasiswa untuk memperjelas hal-hal yang 
kurang dimengerti oleh mahasiswa 
 Menjawab pertanyaan pertanyaan terkait 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur yang telah ditentukan 
 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberikan contoh (lembar 
penugasan ) 
 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan dan 
memberikan contoh 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 



Semester   :  
Pertemuan Ke    : 2 dan 3 
Alokasi Waktu     : 2 x 150 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut.  

 
II. Kompetensi Dasar  : 
 Mahasiswa dapat memahami dan mengerti : 

1. Konsep atau teori permintaan 
2. Konsep atau teori penawaran 
3. Konsep ekuilibrium 
4. Beberapa aplikasi teori permintaan dan penawaran dalam kebijakan 

harga 
 III. Indikator  :  

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep atau teori permintaan 
(fungsi, hukum, perubahan, kurva) 

2. Mampu memahami dan menjelaskan konsep atau teori penawaran 
(fungsi, hukum, perubahan, kurva) 

3. Mampumenjelaskan konsep equilibrium dan menentukan equilibrium 
pasar  ekuilibrium 

4. Mampu menjelaskan beberapa aplikasi teori permintaan dan 
penawaran dalam kebijakan harga 

 
IV. Materi Ajar  :  
Permintaan, Penawaran dan Harga: 

1. Permintaan: 
a. Fungsi dan hukum permintaan 
b. Fungsi permintaan individu 
c. Perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan 
d. Kurva permintaan pasar 
2. Penawaran 
a. Fungsi dan hukum penawaran 
b. Fungsi penawaran individu 
c. Perubahan jumlah yang ditawarkan dan perubahan penawaran 
d. Kurva permintaan pasar 
3. Ekuilibrium 
a. Analisis harga dan kuantitas keseimbangan 
b. Analisis akibat perubahan permintaan dan penawaran 
c. Beberapa aplikasi teori permintaan dan penawaran dalam kebijakan 

harga: floor price dan ceiling price, kuota, pengaruh pajak dan subsidi 
 

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  Contoh dan soal (pemecahan masalah) 
- Menugaskan mahasiswa mengerjakan soal latihan danmemberikan 
pekerjaan rumah  
 
 



 
 
 
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 
 Mereview materi sebelumnya 
 Menjelaskan konsep atau teori permintaan 
 Menjelaskan konsep atau teori penawaran 
 Menjelaskan konsep ekuilibrium 
 Menjelaskan beberapa contoh penerapan 

konsep permintaan dan penawaran 
 Menanyakan dan Menjelaskan dari mana ide 

bisnis diperoleh. 
 Memberikan soal latihan 

Mahasiswa : 
 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 

untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Mengerjakan soal latihan 
 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 

ditugaskan dosen. 
 Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan  

 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 
A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur yang telah ditentukan 
 
 
 
 
VIII. Penilaian: 



 
A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberikan contoh  
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
mengerjakan soal, menganalisis dan memberikan contoh (lembar kerja 
mahasiswa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
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2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : 4 dan 5 
Alokasi Waktu     : 2 x 150 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut.  

 
 II. Kompetensi Dasar  : 
 Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menghitung koefisien 
elastisitas (harga, silang dan pendapatan) dan menginterpretasikan 
hasilnya . 
III. Indikator  :  
1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan  konsep dan beberapa 
metode pengukuran elastisitas permintaan dan penawaran 
2. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran elastisitas permintaan dan 
penawaran untuk membuat peramalan  penjualan. 
IV. Materi Ajar  :  
Elastisitas Permintaan dan Penawaran (Konsepdan Pengukurannya) 

1. Elastisitas Permintaan 
2. Elastisitas Penawaran 
3. Cara menghitung elastisitas 
4. Nilai Elastisitas 
5. Hubungan elastisitas dengan total pendapatan 

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  



- Ceramah dan tanya jawab 
- Pemecahan masalah 
- Penugasan 
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : Mereview materi 
sebelumnya 

 Menjelaskan konsepelastisitas permintaan dan 
penawaran 

  Menjelaskan cara menghitung elastisitas 
 Menjelaskan nilai elastisitas dan hubungan 

elastisitas dengan total pendapatan  
 Memberikan latihan untuk dikerjakan di rumah 

 Mahasiswa : 
 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 

untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Memperhatikan penugasan dari dosen 
 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 

ditugaskan dosen. 
Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur yang telah ditentukan 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar  (lembar kerja mahasiswa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : 6 dan 7 
Alokasi Waktu     : 2 x 150 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut.  

 
II. Kompetensi Dasar  :  
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep atau teori perilaku 
konsumen pendekatan kardinal dan ordinal 
III. Indikator  :  

1. Dapat memahami dan menjelaskan konsep kegunaan kaitannya 
dengan tingkah laku konsumen dan kurva permintaan 

2. Dapat memahami dan menjelaskan konsep kurva indiferens 
3. Dapat menentukan kepuasan maksimum konsumen dengan kedua 

konsep tersebut  
4. Dapat menjelaskan pengaruh pendapatan dan harga pada konsumsi 

IV. Materi Ajar  :  
Teori Konsumsi: 

1. Pendekatan dengan fungsi kegunaan 
a. Konsep kegunaan 
b. Tingkah laku konsumen 
c. Kurva permintaan 

2. Pendekatan dengan kurva indiferens 



a. Kurva indiferens 
b. Kepuasan maksimum 
c. Pengaruh pendapatan dan harga pada konsumsi 
d. Kurva permintaan 

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Ceramah dan tanya jawab 
- Pemecahan masalah 
- Penugasan 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : Mereview materi 
sebelumnya 

 Menjelaskan teori konsumsi pendekatan fungsi 
kegunaan 

 Menjelaskan teori konsumsi pendekatan kurva 
indiferens 
Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Memperhatikan penugasan dari dosen 
 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 

ditugaskan dosen. 
Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur yang telah ditentukan 
VIII. Penilaian: 
 
A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar (lembar kerja mahasiswa) 



SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  8 (Ujian Tengah Semester) 
Alokasi Waktu     : 100 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut.  

 
 

II. Kompetensi Dasar  :  
Kompetensi dasar dari pertemuan ke satu sampai dengan pertemuan ke 
tujuh 
III. Indikator  : Mahasiswa dapat mengerjakan soal yang diujikan 
 
IV. Materi Ujian  : 
 Didasarkan pada materi perkuliahan ke satu sampai dengan ke tujuh 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :   
- Memberikan  soal ujian yang telah di print out sesuai format yang telah 
ditentukan 
- Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan ujian   
 
VI. Tahap ujian : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  Pengkondisian mahasiswa peserta UTS SKB 

KEGIATAN INTI  

 Membagikan berkas soal 
 Memberi kesempatan mahasiswa untuk 
mengerjakan soal dengan jujur, cermat, penuh 
percaya diri sesuai waktu ujian yang telah 
ditentukan 

 Mencatat kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan selama ujian 

 Mengisi berita acara ujian 
KEGIATAN 1 Menerima/mengambil berkas jawaban mahasiswa 



AKHIR 

 2 Menyerahkan berkas ke sekretariat untuk di cek 

 3 Menerima berkas jawaban untuk dikoreksi 

 4 

Menyerahkan nilai UTS dalam waktu tidak lebih dari 

satu minggu setelah mata kuliah diujikan 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Lembar soal dan lembar jawaban 
B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur dari pertemuan ke satu sampai 
dengan ke tujuh 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Ujian dibuat dalam format test obyektif 
tertulis 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis/mengevaluasi dan memberikan contoh dan dapat 
mengerjakan soal dengan benar serta mengambil kesimpulan dari hasil 
yang diperoleh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
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Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  9 dan 10 
Alokasi Waktu     : 3 x 50 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut.  

 
II. Kompetensi Dasar  : Mahasiswa mampu memahami konsep atau teori 
produksi terkait dengan penentuan tingkat produksi optimum dan 
kombinasi dengan biaya terendah 
III. Indikator  :  
1. Mahasiswa mampu memahami konsep produksi dengan satu input 
variabel 
2. Mahasiswa mampu memahami konsep produksi dengan dua input 
variabel 
3. Mahasiswa mampu menentukan titik optimal dalam produksi. 
IV. Materi Ajar  :  
1.  Produksi dengan satu input variabel 
2. Efisiensi dan tingkat produksi optimum 
3. Produksi dengan dua input variabel 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Ceramah dan tanya jawab 
- Penyelesaian masalah 
- Penugasan  
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 



KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : : 
 Mereview materi sebelumnya 
 Memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

terkait dengan produksi dengan satu input 
variabel 

 Memberikan pemahaman terkait efisiensi dan 
tingkat produksi optimum  

 Memberikan pemahaman terkait produksi 
dengan dua input variabel 

 Memberikan pekerjaan rumah terkait dengan 
topik ini. 
 Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 
ditugaskan dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 
 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur yang telah ditentukan 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar  (lembar kerja mahasiswa) 
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Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : 11  
Alokasi Waktu     : 1 x 150 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut. 

II. Kompetensi Dasar  : 
 Mahasiswa mampu memahami konsep biaya produksi 
III. Indikator:  

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelasakan konsep 
biaya total 

2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep biaya 
rata-rata 

3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep biaya 
maejinal 

4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsepbiaya 
rata-rata jangka panjang 

5. Mahasiswa dapat memahami kaitan konsep economies of 
scale dengan return to scale 

V. Materi Ajar   
Teori Biaya Produksi: 
1. Pengertian biaya, konsep biaya implisit dan eksplisit 
2. Biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata dan biaya 

marjinal 
3. BEP 
4. Konsepbiaya rata-rata jangka panjang, economies of scale 

V. Metode/Strategi Pembelajaran : 
 - Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  Contoh soal 
- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  
 
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Dosen : 
 Mereview materi sebelumnya 
 Menjelaskan pengertian biaya produksi,konsep 



biaya implisist dan eksplisit 
 Memberikan contoh penerapan konsep tersebut  
 Menjelaskan konsep biaya tetap, variabel, total, 

rata-rata, marjinal. 
 Memberikan contoh penerapan pada analisis 

BEP 
 Memberikan pekerjaan rumah terkait dengan 

topik tersebut. 
 Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 
ditugaskan dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Liteeratur yang telah ditentukan 
VIII. Penilaian: 
 (lembar kerja mahasiswa) 
A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar  (lembar kerja mahasiswa) 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  



Pertemuan Ke    : 12 sampai 14 
Alokasi Waktu     : 1 x 150 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut. 

II. Kompetensi Dasar  :  
1. Mahasiswa mampu memahami bentuk pasar  persaingan sempurna 
2. Mahasiswa mampu memahami bentuk pasar monopoli dan 

persaingan monopolistik 
3. Mahasiswa mampu memahami bentuk pasar oligopoli  

III. Indikator  :  
1. Mahasiswa mampu memahami bentuk pasar persaingan sempurna, 

dengan indikator: 
a. Mampu menjelaskan ciri pasar persaingan sempurna 
b. Mampu menjelaskan fungsi permintaan perusahaan 
c. Mampu menjelaskan penentuan keuntungan maksimum jangka 

pendek 
d. Mampu menjelaskan empat kemungkinan kedudukan kegiatan 

perusahaan 
e. Mampu menjelaskan keseimbangan persaingan sempurna jangka 

panjang 
f. Mampu menjelaskan penyesuaian industri dalam jangka panjang 

2. Mahasiswa mampu memahami bentuk pasar monopoli 
a. Mampu menjelaskan Ciri khas pasar monopoli 
b. Mampu menjelaskan permintaan monopolis dan kurva Marginal 

Revenue 
c. Mampu menjelaskan keseimbangan jangka pendek dan jangka 

panjang 
d. Mampu menjelaskan faktor penghalang memasuki pasar 
e. Mampu menjelaskan ekploitasi monopolistik 
f. Mampu menjelaskan pengendalian monopoli oleh pemerintah 

3. Mahasiswa mampu memahami bentuk pasar persaingan 
monopolistik 
a. Mampu menjelaskan ciri pasar persaingan monopolistik 
b. Mampu menjelaskan permintaan pasar persaingan monopolistik 
c. Mampu menjelaskan keseimbangan jangka pendek dan jangka 

panjang 
d. Mampu menjelaskan pengaruh persaingan monopolistik 

4. Mahasiswa mampu memahami bentuk pasar oligopoli 
a. Mampu menjelaskan ciri pasar oligopoli 
b. Mampu menjelaskan bentuk oligopoli 
c. Mampu menjelaskan kebijakan jangka panjang 

 
IV. Materi Ajar  :  

1. Pasar persaingan sempurna 
a. Ciri pasar persaingan sempurna 
b. Fungsi permintaan perusahaan 
c.  penentuan keuntungan maksimum jangka pendek 
d. empat kemungkinan kedudukan kegiatan perusahaan 



e. keseimbangan persaingan sempurna jangka panjang 
f. penyesuaian industri dalam jangka panjang 

     2. Pasar monopoli 
         a. Ciri khas pasar monopoli 
         b. permintaan monopolis dan kurva Marginal Revenue 
         c. keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang 
         d. faktor penghalang memasuki pasar 

e. ekploitasi monopolistik 
f. pengendalian monopoli oleh pemerintah 

      3. Pasar persaingan monopolistik 
a. ciri pasar persaingan monopolistik 
b. permintaan pasar persaingan monopolistik 

         c. keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang 
         d.  pengaruh persaingan monopolistik 
      4. Pasar oligopoli 

 a. ciri pasar oligopoli 
b. bentuk oligopoli 
c. kebijakan jangka panjang 
 

V. Metode/Strategi Pembelajaran : 
 - Penjelasan dan tanya jawab 
-  Penyelesaian masalah 
-  Penugasan  
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Dosen : 
 Mereview materi sebelumnya 
 Menjelaskan bentuk pasar persaingan sempurna 
 Menjelaskan pasar monopoli 
 Menjelaskan  pasar  persaingan monopolistik 
 Menjelaskan pasar oligopoli 

Mahasiswa: 
 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 

untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 
ditugaskan dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 



 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur yang telah ditentukan 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar  (lembar kerja mahasiswa) 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  15  
Alokasi Waktu     : 3 x 50 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut.  
.  

II. Kompetensi Dasar  :  
Mahasiswa mampu mereview secara umum konsep-konsep ekonomi mikro 
khususnya yang  terkait dengan teori produksi sampai dengan teori bentuk 
pasar. 
 
III. Indikator  :  
1. Mahasiswa mampu mereview teori produksi  
2. Mahasiswa mampu meriview teori biaya produksi 
3. Mahasiswa mampu meriview teori bentuk pasar. 
 
IV. Materi Ajar  :  
1.  Riview materi dari pertemuan ke 9 sampai dengan pertemuan ke 15  



2.  Quiz dengan pertanyaan yang meliputi pertemuan ke 9 sampai ke 15 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  soal quiz  dengan soal yang mencakup materi pertemuan ke 
9 sampai dengan ke 14 
- Menugaskan mahasiswa untuk mengerjakan soal, dengan memilih 4 soal 
dari beberapa alternatif soal yang diajukan.  
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Dosen memberikan penjelasan bahwa materi yang 
disampaiakan telah cukup. Memberi penjelasan 
untuk materi sebelumnya apabila dirasakan belum 
tuntas. 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : : 
 Mereview materi sebelumnya, memberikan 

gambaran komprehensif, keterkaitan topik-topik 
yang telah dibahas terkait dengan pemahaman 
tentang Memberikan kesempatan mahasiswa 
untuk bertanya. 

 Memberikan soal quiz 
 Mengkompilasi jawaban mahasiswa 

 Mahasiswa : 
 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 

untuk melakukan  tanya jawab . 
 Mengerjakan soal quiz sesuai petunjuk 
 Mengumpulkan jawaban quiz.  

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Memberikan arahan pada mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian 

 2 Menjawab pertanyaan mahasiswa 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Saling bermaafan apabila secara manusiawi terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan baik langsung maupun 

tidak langsung, kemudian menutup perkuliahan 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol, serta kertas 
soal 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur wajib dan tambahan 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberi contoh. 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar (lembar kerja mahasiswa) 
 



SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Ekonomi Mikro 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  16 (Ujian Akhir Semester) 
Alokasi Waktu     : 100 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini 
diharapkan; mahasiswa mampu memahami berbagai hal berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi termasuk cara berjalannya  aktivitas 
ekonomi   dengan menggunakan metode analisis  tertentu 
sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan  tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi tersebut. 
  

 
II. Kompetensi Dasar  :  
Kompetensi dasar dari pertemuan ke sembilan sampai dengan pertemuan 
ke lima belas 
III. Indikator  : Mahasiswa dapat mengerjakan soal yang diujikan 
 
IV. Materi Ujian  : 
 Didasarkan pada materi perkuliahan ke 9 sampai dengan ke 15 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :   
- Memberikan  soal ujian yang telah di print out sesuai format yang telah 
ditentukan 
- Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan ujian   
 
 
VI. Tahap ujian : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  Pengkondisian mahasiswa peserta UAS SKB 

KEGIATAN INTI  

 Membagikan berkas soal 
 Memberi kesempatan mahasiswa untuk 
mengerjakan soal dengan jujur, cermat, penuh 
percaya diri sesuai waktu ujian yang telah 
ditentukan 

 Mencatat kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan selama ujian 

 Mengisi berita acara ujian 
KEGIATAN 1 Menerima/mengambil berkas jawaban mahasiswa 



AKHIR 

 2 Menyerahkan berkas ke sekretariat untuk di cek 

 3 Menerima berkas jawaban untuk dikoreksi 

 4 

Menyerahkan nilai UTS dalam waktu tidak lebih dari 

satu minggu setelah mata kuliah diujikan 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Lembar soal dan lembar jawaban                
B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur dari pertemuan ke 9 sampai dengan 
ke 15 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Ujian dibuat dalam format test obyektif 
tertulis 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis/mengevaluasi dan memberikan contoh dan dapat 
mengerjakan soal dengan benar serta mengambil kesimpulan dari hasil 
yang diperoleh 
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