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MODUL MATA KULIAH  

EKONOMI INTERNASIONAL 
 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN (KOMPETENSI) 

 TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM 

Memahami beberapa konsep dasar teori ekonomi internasional. Khususnya yang 

berhubungan dengan teori dan kebijakan perdagangan internasional serta teori dan 

kebijakan keuangan/pembayaran internasional. Juga memahami perkembangan 

ekonomi, keungan dan perdagangan internasional di era global, baik tingkat regional 

maupun internasional  

  

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 

 1.  Mahasiswa dapat mema-hami pengertian dan  dan ruang lingkup ekonomi 

internasional serta pengaruhnya terhadap ekonomi nasional 

 2.  Mahasiswa dapat memahami dan membandingkan perkembangan teori-teori 

Perdagangan Internasional. 

 3.  Mahasiswa dapat memahami mengenai  kebijakan perdagangan internasional 

melalui kebijakan Ekspor, kebijakan Impor dan kebijakan Perdagangan lainnya. 

 4.  Mahasiswa dapat memahami peranan organisasi dan kerja sama Perdagangan 

Internasional  bagi perkembangan ekonomi nasional. 

 5.  Mahasiswa dapat memahami  Perkembangan system moneter internasional dan 

Krisis moneter internasional. 

 6.  Mahasiswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valas dan 

hubungan kurs valas dengan inflasi dan tingkat bunga. 

 7.  Mahasiswa dapat memahami mengenai Balance of Payment,  

 8.  Mahasiswa dapat memahami mengenai International Financing and Paymen 

 9.  Mahasiswa dapat  memahami bisnis internasional dan multinational corporation 

 10.  Mahasiswa dapat memahami Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk mencapai 

keseimbangan internal dan eksternal 

   

II. MATERI PEMBELAJARAN 

 1.  Pengertian  dan Ruang Lingkup Ekonomi Internasional  

Pengaruh Ekonomi Internasional terhadap Ekonomi Nasional 

1.1. Ekonomi internasional diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang 

mempelajari  dan menganlisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi 

internasional (ekspor dan impor) yang meliputi perdagangan dan 

keuangan/moneter serta organisasi dan kerjasama ekonomi antar negara. 

1.2. Ruang lingkup studi ekonomi internasional meliputi : teori dan kebijakan 

perdagangan internasional, teori dan kebijakan keuangan/moneter 

internasional, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, perusahaan 

multinasional dan bisnis internasional. 

 2.  Teori-teori Perdagangan Internasional 

2.1. Teori Praklasik Merkantilisme 

2.2. Teori Klasik :  Absolut Advantage dan  Comparative    Advantage  

2.3. Teori Modern : The Proportional Factor Theory, Paradox Leontif, Teori  

Opportunity Cost,  Offer Curve/Reciprocal  Demand (OC/RD), Analisis 

Manfaat Perdagangan Internasional.  



2.4. Current Theory of International Trade: International product life cycle, 

competitive advantage of nation dari M.Porter, Hypercompetitive dari 

Richard D’Aveni, competitive liberalization. 

 3.  Kebijakan Perdagangan Internasional 

3.1. Kebijakan Ekspor 

 Kebijakan ekspor  di dalam negeri dan luar negeri 

3.2. Kebijakan Impor 

        Kebijakan tariff  dan non tariff 

        Term of trade dan kebijakan perdagangan 

3.3. Kebijakan Perdagangan lainnya 

Dumping 

        International Cartel  

 4.  Organisasi dan kerja sama Perdagangan Internasional 

4.1. Teori tahapan integrasi ekonomi regional 

4.2. Beberap organisasi dan kerjasama perdagangan internasional 

4.3. World Trade Organization (WTO) 

 5.  Sistem Moneter Internasional 

5.1.Perkembangan system moneter internasional. 

 Fixed exchange rate 

 Floating exchange rate 

 Pegged exchange rate system 

5.2.Krisis moneter internasional. 

 6.  Foreign Currency/Foreign Exchange 

6.1.Bursa valas dan Faktor-faktor yang mempengaruhi  kurs valas 

 Pengertian valas (Foreign Currency/Foreign Exchange) 

 Mekanisme  bursa valas 

 Spot rate dan Spot Market 

 Forward rate dan forward market 

 Hedging dan  forex exposure 

 Currency futures market 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valas 

    Faktor fundamental, faktor teknis, psikologis dan   faktor spekulasi 

6.2. Hubungan kurs valas dengan inflasi dan   tingkat bunga 

 Interest rate parity theory 

 Purchasing power parity theory 

 Internasional Fisher Effect theory 

 International parity condition 
 7.  Balance of Payment 

7.1.  Pengertian, kegunaan dan posisi balance of payment 

 Pengertian Balance of Payment 

 Kegunaan Balance of Payment 

 Struktur dan posisi Balance of Payment 
7.2   Mekanisme adjusment posisi balance of payment 

 Mekanisme adjustment dengan system kurs tetap 

 Mekanisme adjustment dengan system kurs mengambang 

 Kebijakan devaluasi 

 

 

 



 8.  International Financing and Payment 

8.1.  Sumber dan  metode pembiayaan internasional : Account Receivable 

Financing, Banker’s Acceptance, Short term bank loan, Counter trade, 

Factoring  

8.2.  Sistem  pembayaran internasional : 

        Cash in advance, Open account, Private compensation, Letter of credit, 

Commercial bill of exchange, consignment. 

 9.  Arus modal dan bisnis internasional 

Bisnis internasional dan multinational corporation 

9.1.  Arus modal dan bisnis internasional 

 Motif arus modal internasional 

 Analisis efek kesejahteraan dari arus modal internasional 

 

9.2. Bisnis internasional dan multinational corporation 

 Bisnis internasional 

 Multinational Corporatin (MNC) 

 Keputusan capital investment oleh MNC 

 10.  Kebijakan  Ekonomi Makro Terbuka 

Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk mencapai keseimbangan internal dan 

eksternal 

10.1. Kebijakan  Ekonomi Makro Terbuka 

 Internal balance 

 External balance 
 

10.2. Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk mencapai keseimbangan  

internal dan eksternal  

 Macroeconomic equilibrium 

 Beberapa macam kebijakan open macro econonomic 

 Interaksi kebijakan ekonomi makro terbuka 
 

   

III KEGIATAN PRAKTIKUM (LATIHAN) 

 Jawablah pertanyaan berikut ini: 

 1.  Apakah yang dimaksud dengan studi ekonomi internasional  ? 

 2.  Mengapa studi ekonomi internasional saat ini menjadi semakin penting ? 

 3.  Jelaskan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional suatu 

negara, baik ditinjau dari aspek makro maupun mikro ekonomi ? 

 4.  Sebutkan dan  jelaskan beberapa asumsi dasar yang senantiasa berlaku dalam 

analisis teori perdagangan internasional ? 

 5.  Apakah yang dimaksud dengan negara autarki dan negara yang  memiliki  

ekonomi terbuka ? 

 6.  Jelaskan perbedaan antara teori absolute advantage dari Smith dengan teori 

comparative advantage dari Ricardo ? 

 7.  Jelaskan dengan menggunakan grafik tentang terjadinya perdagangan 

internasional berdasarkan international life cycle ? 

 8.  Apakah yang dimaksud dengan kebijakan tariff  dan  kebijakan non tariff ? 

 9.  Jelaskan efek-efek tariff barier terhadap pasar suatu produk di dalam negeri 

dengan menggunakan grafik ? 

 10.  Apakah yang dimaksud dengan term of trade ? sebutkan dan jelaskan macam-

macam term of trade ? 



 11.  Apakah yang dimaksud dengan kebijakan dumping ? sebutkan dan jelaskan 

macam-macam kebijakan dumping ? 

 12.  Sebutkan dan jelaskan tahapan teori integrasi ekonomi regional  menurut Bela 

Balassa ? 

 13.  Sebutkan tiga prinsip utama GATT/WTO ? 

 14.  Apakah yang dimaksud dengan dengan putaran Uruguay ? 

 15.  Jelaskan mekanisme pengaruh liberalisasi perdagangan dan investasi dalam 

kerangka AFTA dan APEC terhdap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia ? 

 16.  Sebutkan dan jelaskan dengan menggunakan grafik mekanisme floating 

exchange rate  ? 

 17.  Jelaskan perbedaan antara clean float dengan dirty float ? 

 18.  Jelaskan dengan menggunakan grafik tentang intervensi pemerintah dengan 

sistem kurs mengambang terkendali ? 

 19.  Apakah yang dimaksud dengan pegged system ? sebutkan beberapa keuntungan 

dan kerugiannya ? 

 20.  Apakah yang dimaksud dengan bursa valas ? 

 21.  Jelaskan mekanisme bursa valas ? 

 22.  Sebutkan dan jelaskan tiga prinsip pokok dalam bursa valas ? 

 23.  Apakah yang dimaksud dengan hedging ?  

 24.  Buatlah matrik hedging, baik untuk payable maupun receivable transaction ? 

 25.  Jelaskan  hubungan  tingkat bunga nominal, tingkat bunga riil dan tingkat 

inflasi? 

 26.  Apakah yang dimkasud dengan balance of payment  ? 

 27.  Jelaskan beberapa kegunaan dari balance of payment ? 

 28.  Neraca bagian mana dari BOP Indonesia yang selalu surplus, mengapa ? 

 29.  Jelaskan persamaan dan  perbedaan antara pengertian devaluasi/revaluasi dengan 

depresiasi/apresiasi ?  

 30.  Sebutkan beberapa sumber dan metode pembiayaan yang umumnya digunakan 

dalam transaksi ekonomi internasional ? 

 31.  Sebutkan dan jelaskan dua macam sifat arus modal  internasional atau investasi 

asing yang sdr ketahui ? 

 32.  Sebutkan dan jelaskan beberapa motif dari   a) Portfolio invesment dan             

b) Foreign direct invesment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV HASIL PRAKTIKUM  (JOB SHEET) 

 

 NO PERTANYAAN JAWABAN NILAI 

 1.  Apakah yang dimaksud dengan studi 

ekonomi internasional  ? 

  

 2.  Mengapa studi ekonomi internasional 

saat ini menjadi semakin penting ? 

  

 3.  Jelaskan pengaruh ekonomi 

internasional terhadap ekonomi nasional 

suatu negara, baik ditinjau dari aspek 

makro maupun mikro ekonomi ? 

  

 4.  Sebutkan dan  jelaskan beberapa asumsi 

dasar yang senantiasa berlaku dalam 

analisis teori perdagangan internasional 

? 

  

 5.  Apakah yang dimaksud dengan negara 

autarki dan negara yang  memiliki  

ekonomi terbuka ? 

  

 6.  Jelaskan perbedaan antara teori absolute 

advantage dari Smith dengan teori 

comparative advantage dari Ricardo ? 

  

 7.  Jelaskan dengan menggunakan grafik 

tentang terjadinya perdagangan 

internasional berdasarkan international 

life cycle ? 

  

 8.  Apakah yang dimaksud dengan 

kebijakan tariff  dan  kebijakan non 

tariff ? 

  

 9.  Jelaskan efek-efek tariff barier terhadap 

pasar suatu produk di dalam negeri 

dengan menggunakan grafik ? 

  

 10.  Apakah yang dimaksud dengan term of 

trade ? sebutkan dan jelaskan macam-

macam term of trade ? 

  

 11.  Apakah yang dimaksud dengan 

kebijakan dumping ? sebutkan dan 

jelaskan macam-macam kebijakan 

dumping ? 

  

 12.  Sebutkan dan jelaskan tahapan teori 

integrasi ekonomi regional  menurut 

Bela Balassa ? 

  

 13.  Sebutkan tiga prinsip utama 

GATT/WTO ? 

 

 

 

 

 14.  Apakah yang dimaksud dengan dengan 

putaran Uruguay ? 

 

 

 

 

 

 15.  Jelaskan mekanisme pengaruh 

liberalisasi perdagangan dan investasi 

  



dalam kerangka AFTA dan APEC 
terhdap pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia ? 

 16.  Sebutkan dan jelaskan dengan 

menggunakan grafik mekanisme 

floating exchange rate  ? 

  

 17.  Jelaskan perbedaan antara clean float 

dengan dirty float ? 

  

 18.  Jelaskan dengan menggunakan grafik 

tentang intervensi pemerintah dengan 

sistem kurs mengambang terkendali ? 

  

 19.  Apakah yang dimaksud dengan pegged 

system ? sebutkan beberapa keuntungan 

dan kerugiannya ? 

  

 20.  Apakah yang dimaksud dengan bursa 

valas ? 

  

 21.  Jelaskan mekanisme bursa valas ?  

 

 

 22.  Sebutkan dan jelaskan tiga prinsip 

pokok dalam bursa valas ? 

 

 

 

 

 23.  Apakah yang dimaksud dengan hedging 

?  

  

 24.  Buatlah matrik hedging, baik untuk 

payable maupun receivable transaction 

? 

  

 25.  Jelaskan  hubungan  tingkat bunga 

nominal, tingkat bunga riil dan tingkat 

inflasi? 

  

 26.  Apakah yang dimkasud dengan balance 

of payment  ? 

  

 27.  Jelaskan beberapa kegunaan dari 

balance of payment ? 

  

 28.  Neraca bagian mana dari BOP 

Indonesia yang selalu surplus, mengapa 

? 

  

 29.  Jelaskan persamaan dan  perbedaan 

antara pengertian devaluasi/revaluasi 

dengan depresiasi/apresiasi ?  

  

 30.  Sebutkan beberapa sumber dan metode 

pembiayaan yang umumnya digunakan 

dalam transaksi ekonomi internasional ? 

  

 31.  Sebutkan dan jelaskan dua macam sifat 

arus modal  internasional atau investasi 

asing yang sdr ketahui ? 

  

 32.  Sebutkan dan jelaskan beberapa motif 

dari   a) Portfolio invesment dan   b) 

Foreign direct invesment ? 
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