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A. IDENTITAS 

1. Jurusan/Prodi  : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah 

2. Nama Mata Kuliah : Ekonomi Moneter  

3. Kode Mata Kuliah  : 

4. Semester/SKS  : II/ 2 sks 

5. Jenis Mata Kuliah  : Wajib 

6. Prasarat   : 

7. Dosen   : Amiruddin, SE, M,MP 

 

 

B. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mendeskripsikan tentang konsep dasar ekonomi moneter, ruang lingkup ekonomi moneter, fungsi dan peranan uang dalam perekonomian, 

konsep uang dalam al qur’an dan hadists,fungsi dan peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank,teori permintaan dan penawaran uang, beberapa teori 

moneter islam,krisis moneter dan  peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian,kebijakan moneter dalam  pandangan  islam, teori inflasi, masalah 

pembayaran dan standar moneter internasional, pandangan islam terhadap valuta asing dalam pengembangan ekonomi. 

 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Sikap 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkandapat  memahami konsep ekonomi moneter, fungsi dan peranan uang,uang dalam al qur’an dan 

hadits, fungsi dan peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank,  teori permintaan dan penawaran uang, teori moneter islam, kebijakan moneter 

islam, inflasi, masalah pembayaran dan standar moneter , valuta asing . 

 

2. Pengetahuan 

 

1. Mengetahui tentang konsep ekonomi moneter 

2. Mengetahui ruang lingkup ekonomi moneter  



3. Mengetahui fungsi dan peranan uang dalam perekonomiaan,  

4. Mengetahui konsep uang  dalam al qur’an dan hadist 

5. Mengetahui fungsi dan peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank 

6. Mengetahui teori permintaan dan penawaran uang 

7. Mengetahui beberapa teori moneter islam 

8. Mengetahui kebijakan  moneter dalam  pandangan  islam 

9. Mengetahui krisis moneter dan  peranan  kebijakan moneter terhadap perekonomian,  

10. Mengetahui teori inflasi, 

11. Mengetahui masalah pembayaran dan standar moneter internasional,  

12. Mengetahui pandangan islam terhadap valuta asing dalam pengembangan ekonomi 

 

13. Keterampilan 

 

- Pengembangan Ketrampilan Analitikal 

- Pengembangan Ketrampilan Mengelola Waktu 

- Pengembangan Ketrampilan Menulis (makalah) 

- Pengembangan Ketrampilan Presentasi/Public Speaking 

- Pengembangan Ketrampilan Kerjasama Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. MATRIK PEMBELAJARAN 

NO  

Pertemuan  

Tujuan  

Pembelajaran 

Materi Perkuliahan Bentuk Perkuliahan Jenis penilaian 

(indikator) 

 

Referensi Metode/media/ 

sumber belajar 

Aktivitas mahasiswa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

1 

 

Minggu I 

 

Menyampaikan RPS, 

Kontrak Kuliah, 

Penilaian, memberikan 

ulasan umum isi 

matakuliah,ekonomi 

moneter 

 

 

Pendahuluan 

 

Ceramah bermedia 

 

 

Melihat, mendengarkan 

penjelasan, serta 

mencatat 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

mengikuti 

bagaimana teknik, 

prosedur 

perkuliahan, materi 

dan penilaiannya 

 

2 Minggu II Memahami konsep-

konsep ekonomi 

moneter, secara umum 

dan islam ruang lingkup 

ekonomi moneter, 

 

Konsep dasar dan ruang 

lingkup ekonomi moneter 

secara umum dan islam 

Ceramah dan  

Diskusi 

Melihat, mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep-

konsep dasar 

ekonomi moneter 

secara umum dan 

islamdan ruang 

lingkup ekonomi 

moneter 

 

3 Minggu III Memahami pengertian 

uang, kriteria, jenis-

jenis uang dan fungsi 

uang,  

Konsep dan fungsi uang 

- Pengertian Uang  

- Kriteria dan Fungsi Uang 

- Jenis-jenis Uang 

- Fungsi uang 

 

Ceramah dan  

Diskusi 

Presentasi, 

mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan  konsep 

dan fungsi uang. 

 

4 Minggu IV Memahami Konsep 

uang dalam al qur’an 

dan hadists 

Konsep uang dalam al qur’an 

dan hadists. 

-  

Ceramah dan 

diskusi, 

Presentasi, 

mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

Mahasiswa dapat 

menyebutkan ayat 

dan hadits terkait 

dengan konsep dan 

fungsi uang. 

 



 

5,6 

 

Minggu V dan VI 

 

Memahami fungsi dan 

Peranan  bank  syariah 

dan lembaga keuangan 

bukan bank 

Fungsi dan peranan bank 

syariah dan lembaga 

keuangan bukan bank 

- Pengertian bank syariah 

- Pengertian lembaga 

keuangan bukan bank 

- Fungsi dan peranan bank 

- Fungsi dan peranan 

lembaga keuangan bukan 

bank 

- Lembaga keuangan islam 

yang ada di Indonesia 

 

Ceramah dan 

diskusi 

Presentasi, 

mendengarkam 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan  fungsi 

dan peranan bank 

syariah dan lembaga 

keuangan bukan 

bank  

 

7 Minggu VII Memahami sejarah 

perkembangan sistem 

moneter islam dan 

beberapa teori moneter 

islam, 

Beberapa teori moneter islam,  Ceramah dan 

diskusi, 

Presentasi, 

mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan teori 

moneter dalam islam 

 

8 Minggu VIII  UTS     

9,10 Minggu IX dan X Memahami teori 

permintaan dan 

penawaran uang, 

Teori permintaan dan 

penawaran uang,  

Ceramah dan 

diskusi 

Presentasi, 

mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan teori 

permintaan dan 

penawaran uang 

 

11,12 Minggu XI dan XII Memahami kebijakan 

moneter dalam 

pandangan islam,  

Kebijakan moneter dalam 

pandangan islam,  

- Strategi 

- Sumber-sumber ekspansi 

moneter 

- Kebijakan moneter tanpa 

bunga 

- Mengelola kebijakan 

moneter 

Ceramah dan 

diskusi, 

Presentasi, 

mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

bagaimana kebijakan 

moneter dalam islam 

 



- Instrumen kebijakan 

moneter 

13 Minggu XIII Memahami krisis 

moneter dan peranan 

kebijakan moneter 

terhadap perekonomian, 

Krisis moneter dan peranan 

kebijakan moneter terhadap 

perekonomian, 

Ceramah dan 

diskusi, 

Presentasi, 

mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan krisis 

dan fenomena 

moneter dan 

kebijakan moneter 

untuk mengatasinya 

 

 

14 

 

Minggu XIV 

 

Memahami teori inflasi 

 

Teori Inflasi 

 

Ceramah dan 

diskusi, 

 

Presentasi, 

mendengarkan 

penjelasan, serta 

berpartisipasi aktif 

 

 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

teori inflasi  

 

15 Minggu XV Memahami masalah 

pembayaran dan standar 

moneter internasional,  

Masalah pembayaran dan 

standar moneter internasional,  

Ceramah dan 

diskusi, 

Presentasi, 

mendengarkanpenjelasan

, sertaberpartisipasi aktif 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan masalah 

pembayaran dan 

standar moneter 

internasional,  

 

16 Minggu XVI  UAS     
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