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BAB I 
PRINSIP-PRINSIP DASAR MATEMATIKA 

 

Jawablah soal-soal persamaan matematika di bawah ini ! 

1. ax + b = 0    2. ax – b = 0 

         x = ....             x = .... 

 

3. ab = 1     4. a + b = c 

   a = ....           a = .... 

   b = ....           b = .... 

 

5. (a + b) (c + d) = ....   6. (a + b) (c – d) = .... 

 

7. (a – b) (c + d) = ....   8. (a – b) (c – d) = .... 

 

9. b = 1     10. 1 = 2 

       a      a     b 

 a = ....      a = ....  b = .... 

 

11. 1 + 1  =  1    12. 1 + 1   =  1 

 a    2a      a    3a 

 a = ....      a = .... 

 

13. x ( 1  +  1  )  = 1   14. 1  +  1  =  1 

      a      b     a      b 

 x = ....      a = ....  b = .... 

 

Dalam penyelesaian persamaan matematika, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya : 

1. Jika ada variabel berpindah ruas dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, maka: 

a. Jika semula tandanya + (positif), setelah berpindah ruas menjadi – (negatif) 

b. Jika semula tandanya – (negatif), setelah berpindah ruas menjadi + (positif) 

 

2. Jika ada pecahan atau perkalian berpindah ruas dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, maka : 

a. Jika semula ada di atas (pengali), setelah berpindah ruas menjadi di bawah (pembagi) 

b. Jika semula ada di bawah (pembagi), setelah berpindah ruas menjadi di atas (pengali) 
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3. Untuk penjumlahan pecahan, maka penyebutnya (bilangan di bawah) harus DISAMAKAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seorang jenius itu tercipta dari 1% inspirasi 
dan 99% keringat kerja keras 

 
(Thomas Alfa Edison, Ilmuwan-Penemu) 
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BAB II 
PERSAMAAN LINEAR DENGAN SATU VARIABEL 

 
Persamaan Linear dengan satu variabel mempunyai bentuk umum : 

 
 
Persamaan tersebut penyelesaiannya adalah : 

 

Contoh-contoh soal 
Selesaikan soal-soal di bawah ini ! 

 

1.  x + 1 = 5, berapakah x? 

 Penyelesaian : 

 x = 5 – 1       x = 4  

 

2.  3x – 7 = 14, berapakah x ? 

 Penyelesaian : 

 3x = 14 + 7 3x = 21 x = 21          x = 7 

             3 

3. Jumlah dari dua bilangan adalah 21, dan salah satu bilangan tersebut adalah dua kali bilangan 

lainnya. Carilah bilangan-bilangan tersebut ! 

 Penyelesaian : 

 Misalkan bilangan yang dicari adalah x dan 2x, maka 

 x + 2x = 21 3x = 21 x = 21  x = 7       2 x = 14 

             3 

 jadi bilangan yang dicari adalah 7 dan 14 

 

4. Empat kali suatu bilangan tertentu dikurangi 10 adalah 14. Tentukan bilangan tersebut. 

 Penyelesaian : 

 Misalkan bilangan yang dikehendaki adalah x 

 Maka 4x – 10 = 14            4x = 14 + 10       4 x = 24      x = 24  x = 6  

          4 

a x + b = 0 
dimana a ≠ 0, dan 
b adalah konstanta 

x = - b  
        a 
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5. Jumlah dari tiga bilangan bulat yang berurutan adalah 24. Carilah bilangan-bilangan bulat tersebut. 

 Penyelesaian : 

 Misalkan tiga bilangan berurutan tersebut adalah x, x+1, dan x+2, maka 

 x + (x+1) + (x+2) = 24 

   3x + 3 = 24 

          3x = 24 – 3 

          3x = 21 

            x = 21 

        3 

            x = 7 

       x + 1 = 8 

       x + 2 = 9 

 Jadi bilangan tersebut adalah 7, 8, dan 9 

 

6. Robert mempunyai 50 koin, semua dalam lima ratusan dan seribuan rupiah dan berjumlah Rp. 

35.000. Berapakah lima ratusan yang dia punyai? 

 Penyelesaian : 

 Misalkan jumlah lima ratusan rupiah = x 

                jumlah seribuan rupiah = 50 – x 

 maka jumlah uang dalam lima ratusan + jumlah uang dalam seribuan = Rp. 35.000 

   500 x + 1.000 (50 – x)     = 35.000 

   500 x + 50.000 – 1.000 x = 35.000 

   500 x – 1.000 x      = 35.000 – 50.000 

         - 500 x  = - 15.000  

        x = - 15.000 

                 - 500 

        x = 30 

 Jadi uang lima ratusan rupiah yang dipunyai adalah 30 koin 

 

7. Sebuah tangki berisi 20 liter campuran alkohol dan air, dimana 40% berisi alkohol. Berapakah isi 

campuran yang harus dipindahkan untuk digantikan dengan air dengan isi yang sama sehingga 

menghasilkan 25% berisi alkohol? 

 

 Catatan :  - proses ini adalah pengenceran 

   - yang tetap adalah volume total 
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  Penyelesaian : 

 Misalkan pada konsentrasi 40%, volume 20 L     volume alkohol = a L, volume air = b L 

 Maka a = 20 liter x 40%      a = 8 liter 

      b = 20 liter – 8 liter 

      b = 12 liter 

 pada konsentrasi 25 %, volume 20 L  volume alkohol = c L, volume air = d L 

 maka c = 20 liter x 25%      c = 5 liter 

      d = 20 liter – 5 liter 

      d = 15 liter 

 volume alkohol yang dipindah = 8 liter – 5 liter 

            = 3 liter 

 tiap 1 liter campuran terdiri dari alkohol 0,4 liter dan air 0,6 liter 

 campuran yang dipindahkan =             3 liter alkohol  = 7,5 liter campuran 

             0,4 liter alkohol/liter campuran 

  

8. Berapakah berat air yang harus diuapkan dari 40 kg pada larutan garam 20% untuk menghasilkan 

larutan garam 50%? Semua % menurut berat. 

 

 Catatan :  - proses ini adalah pengeringan 

   - yang tetap adalah berat garam 

 Penyelesaian : 

 Misalkan pada konsentrasi garam 20 %, berat garam = a kg, berat air = b kg 

 Maka pada berat 40 kg, a = 40 kg x 20%  a = 8 kg 

              b = 40 kg – 8 kg 

              b = 32 kg 

 misalkan berat air yang hilang adalah x kg, maka 

 berat garam akhir = 8 kg 

 50% x (40 – x)      = 8 

 20 – 0,5 x             = 8 

   - 0,5 x = 8 – 20 

   - 0,5 x = - 12 

           x = - 12 

      - 0,5 

           x = 24 kg 

 Jadi air yang harus diuapkan adalah 24 kg 
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Catatan 
Suatu bahan pangan terdiri dari : air + non air 

non air         protein, lemak, karbohidrat, gula, vitamin, mineral, garam, dan lain-lain 

 

Kadar air =  berat air      x 100% 

        berat bahan total 

      =          berat air  x 100% 

         berat air + berat non air 

 

Kadar protein =  berat protein       x 100% 

   berat bahan total 

             =  berat protein        x 100% 

      berat air + berat non air 

 

selama proses pengeringan : 

- berat air berubah (berkurang)           sehingga kadar non air setelah pengeringan 

- sedangkan berat non air tetap   .......................... 

Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu 
olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang 

 
(Hadits Riwayat Bukhari) 
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Pekerjaan Rumah 
Selesaikan soal-soal di bawah ini ! 

 

1. Di dalam dompet terdapat uang berjumlah Rp. 170.000, terdiri atas lima ribuan, sepuluh ribuan, dan 

dua puluh ribuan rupiah. Banyaknya sepuluh ribuan rupiah adalah dua kali banyaknya dua puluh 

ribuan, dan banyaknya lima ribuan rupiah kurang dua dari dua kali banyaknya sepuluh ribuan. 

Tentukan banyaknya masing-masing lembar uang tersebut. 

 

2. Berapakah bonus yang harus diterima oleh seorang karyawan sedemikian rupa sehingga ia 

menerima bersih Rp. 500.000, setelah dikurangi pajak 15%. 

 

3. Berapa harga yang harus dipasang oleh seorang pedagang roti yang harga belinya Rp. 12.000, agar 

dapat memberikan potongan 20% dan masih mendapatkan untung 25%. 

 

4. Harga donat super adalah Rp. 3.500 dan harga donat mini adalah Rp. 2.000. Pada suatu hari, 

counter makanan itu menjual 280 porsi donat dan jumlah uang yang diperoleh Rp. 875.000. 

Berapakah banyaknya donat mini yang terjual pada hari itu? 

 

5. Seorang karyawan digaji Rp. 20.000 untuk setiap hari kerja dan didenda Rp. 5.000 untuk setiap hari 

absen. Pada akhir hari ke-25 ia mendapat gaji bersih Rp. 450.000. Berapa harikah dia bekerja? 

 

6. Sebuah laporan tenaga kerja mengatakan bahwa suatu perusahaan mempekerjakan 400 orang laki-

laki dan perempuan. Rata-rata gaji harian untuk seorang laki-laki adalah Rp. 20.000 dan untuk 

seorang perempuan Rp. 15.000. Apabila biaya untuk tenaga kerja adalah Rp. 7.150.000 per hari, 

berapakah jumlah tenaga kerja perempuan? 

 

7. Berapakah berat air yang harus ditambahkan pada 5.000 liter larutan alkohol 90% untuk 

menghasilkan larutan 70%? Semua persen menurut berat. 

 

8. Kacang tanah basah sebanyak 30 kg mempunyai kadar air 50 %. Berapa berat air yang harus 

diuapkan untuk menghasilkan kacang tanah kering dengan kadar air 10 % ? 

 Jika kadar protein kacang tanah mula-mula (kacang tanah basah) 10 %, berapa kadar protein kacang 

tanah kering ? (dianggap protein tidak mengalami kerusakan selama proses pengeringan). 
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9. Sebungkus mi instan dengan berat 84 g mempunyai kadar lemak 23 %, karbohidrat 57 %, protein 11 

%, dan bahan-bahan lain yang dianggap tidak menghasilkan energi. Tiap gram lemak, karbohidrat, 

dan protein masing-masing menghasilkan 9, 4, dan 4 kkal (kilo kalori). Jika kebutuhan energi 2.000 

kkal/hari dan anda hanya makan mi instan, berapa bungkus kebutuhan mi instan per hari ? 

 

10. Minuman serbuk instan mengandung pemanis buatan aspartam sebanyak 120 mg/sachet. Menurut 

ketentuan, aspartam boleh dikonsumsi maksimal 40 mg/kg berat badan/hari. Jika anda mempunyai 

berat badan 48 kg, berapa sachet maksimal minuman serbuk instan yang boleh anda konsumsi per 

hari ? 

 

11. Sebuah perusahaan mempunyai pegawai sebanyak 30 orang terdiri dari seorang manager, tiga 

orang supervisor dan sisanya karyawan dengan gaji per bulan masing-masing Rp. 3.000.000,00; Rp. 

1.500.000,00; dan Rp. 500.000,00. Karena inflasi, perusahaan menaikkan gaji masing-masing Rp. 

150.000,00. Berapa % total kenaikan gaji perusahaan ? 

 
 

 

 

 

Menjadi seorang bahagia adalah dengan 
menghargai dan mencintai apa yang Anda 
punya; bukan apa yang tidak Anda punya 

 
(Woody Allen, Komedian-Aktor-Produser AS) 
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BAB III 
PERSAMAAN LINEAR DENGAN DUA VARIABEL 

 
Karakteristik Persamaan Linear 
 

 
 

Perhatikan bahwa persamaan linear adalah persamaan tingkat satu/derajat satu. Adanya persamaan 

yang mempunyai pangkat selain satu (misalnya, x2) tidak termasuk dalam persamaan linear. Adanya 

persamaan yang mempunyai produk dua variabel (misalnya, xy) juga tidak termasuk persamaan linear. 

Di bawah ini adalah contoh persamaan linear dengan dua variabel : 

 

Parameter persm. (3.1)   

A b c

2x + 5y = -5 2 5 -5

-x + 2y = 0 -1 2 0

       x/3 = 25 3 0 25

(cat : x/3 = 3x)   

2s –  4t = -2 2 -4 -2

 

      (Catatan : Nama variabel tidak harus x dan y) 

 

Di bawah ini adalah contoh persamaan yang tidak linear. Can you explain why ? 

2x + 3xy – 4y = 10 

 x + y2  = 6 

        √ u + √ v = -10 

  

 
BENTUK UMUM PERSAMAAN LINEAR DENGAN DUA VARIABEL 
Suatu persamaan linear yang mempunyai dua variabel x dan y mempu-
nyai bentuk standar : 
    ax + by = c    (3.1) 
 
dimana a, b, dan c adalah bilangan nyata dan a dan b  keduanya tidak 
sama dengan nol 
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Untuk mengidentifikasi bentuk suatu persamaan (linear atau nonlinear), suatu persamaan disebut linear 

jika bisa ditulis dalam bentuk persamaan (3.1). Secara sekilas persamaan 

    2x = 5x – 2y + 10 

                  4 

 

kemungkinan dianggap sebagai persamaan nonlinear. Padahal, jika kedua sisi persamaan dikalikan 4 

dan memindahkan semua variabel ke sisi kiri akan menghasilkan 3x + 2y = 40, yang sesuai dengan 

persamaan (3.1). 

 

Soal 1 

Product Mix. Suatu pabrik bisa membuat dua jenis produk yang berbeda. Untuk 120 jam kerja selama 

seminggu ke depan dapat dibuat dua produk tersebut. Karena kedua produk tersebut dapat 

menghasilkan keuntungan yang lumayan, direksi memutuskan menggunakan seluruh jam tersebut untuk 

membuat keduanya. Untuk membuat satu unit produk A butuh 3 jam kerja sedangkan produk B butuh 2,5 

jam kerja. 

a. Tentukan persamaan yang menunjukkan bahwa total jam kerja yang digunakan untuk membuat x 

unit produk A dan y unit produk B adalah sama dengan 120 jam. 

b. Berapa unit produk A yang dapat dibuat jika diproduksi 30 unit produk B ? 

c. Jika direksi memutuskan hanya membuat satu produk, berapa jumlah maksimum produk A yang 

dibuat ? Berapa maksimum produk B ? 

 

Jawab : 

a. variabel dapat didefinisikan sebagai berikut : 

 

 

        x, y ≥ 0 

 persamaannya mempunyai struktur sebagai berikut : 

 

          
 sehingga yang dibutuhkan adalah persamaan pada sisi kiri 

 

total jam yang di-  total jam yang di- 
gunakan untuk   + gunakan untuk  = 120 
membuat produk A  membuat produk B 

x = jumlah unit produk A yang dibuat 
y = jumlah unit produk B yang dibuat 

Total jam yang digunakan untuk membuat produk A dan B = 120 
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karena total jam yang digunakan merupakan perkalian antara jam yang dibutuhkan per unit produksi 

dengan jumlah unit yang diproduksi, maka persamaan di atas menjadi : 

            

              (3.2) 

 

b. jika 30 unit produk B dibuat, maka y = 30 sehingga : 

 

  3x + 2,5 (30) = 120 

        3x = 120 – 75 

        3x = 45 

          x = 15 unit 

 

 pasangan nilai yang memenuhi untuk persamaan (3.2) adalah (15,30). Dengan kata lain, suatu 

kombinasi dua produk yang memanfaatkan seluruh jam kerja (120 jam) adalah 15 unit produk A dan 

30 unit produk B. 

 

c. jika direksi memutuskan hanya membuat produk A, atau y = 0, maka : 

 

   3x + 2,5 (0) = 120 

       3x = 120 

         x = 40 

 

 sehingga 40 adalah jumlah maksimum produk A yang dibuat menggunakan 120 jam. Jika direksi 

memutuskan hanya membuat produk B, x = 0 maka : 

 

   3 (0) + 2,5y = 120 

    2,5y = 120 

         y = 48 

Karakteristik Grafik Persamaan dengan Dua Variabel 
 

Persamaan linear dengan dua variabel mempunyai grafik garis lurus dalam dimensi dua. Untuk 

menggambarkan tipe persamaan linear ini, harus (1) mengidentifikasi koordinat dua titik sembarang yang 

terletak pada garis, (2) menghubungkan dua titik tersebut dengan satu garis lurus, dan (3) menarik garis 

lurus ke arah kanan dan kiri titik sejauh yang dibutuhkan. Koordinat dua titik tersebut diperoleh dengan 

mengidentifikasi dua jawaban sembarang dari soal. Lokasi titik dideskripsikan oleh koordinat (x, y) 

3x + 2,5y = 120 
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dimana x dan y adalah nilai dari dua variabel tersebut. Sebagai contoh, jika nilai x = 1 dan y = 3 

merupakan jawaban persamaan, grafik yang menggambarkan jawaban ini adalah titik yang berlokasi 

pada (1,3). 

 

Soal 3 

Grafik dari persamaan      2x + 4y = 16 didapat dari identifikasi dua pasang nilai sembarang untuk x dan 

y yang memenuhi persamaan tersebut. 

 

 
 

Misalnya x = 0, nilai yang sesuai untuk y adalah 4, dan jika y = 0, hasilnya x = 8. Sehingga (0,4) dan (8,0) 

merupakan dua pasang anggota jawaban, dan dalam grafik digambarkan dua titik pada Gambar 3.1. Dua 

titik tersebut dihubungkan dengan satu garis lurus, dan garis tersebut diperpanjang pada kedua 

arah/sisinya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Grafik persamaan linear 2x + 4y = 16 

 

CATATAN 
Jika nilai di sisi kanan ≠ 0, titik termudah untuk identifikasi adalah dengan 
membuat salah satu variabel nilainya = 0 dan mencari nilai variabel lain. 
Misalnya x = 0 dan mencari nilai y; kemudian y = 0 dan mencari nilai x. 
Perhatikan bahwa pasangan nilainya, (0, y) dan (x, 0) adalah titik pada 
garis y dan x. 

    y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

x 
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Semua titik yang berada pada garis merupakan jawaban dari persamaan 2x + 4y = 16 sehingga jumlah 

jawabannya tak terhingga. Kebalikannya, semua koordinat titik yang tidak berada pada garis, bukan 

merupakan jawaban persamaan tersebut. 

 

Soal 4 

Gambarkan grafik persamaan linear   4x – 7y = 0 

 

Jawab 

Persamaan ini merupakan contoh keadaan dimana dua titik yang berbeda tidak akan ditemukan jika 

menggunakan permisalan masing-masing variabel = 0 dan mencari nilai pada variabel yang lain. Watch 

what happens! Jika x = 0, 

 

  4(0) – 7y = 0    atau     y = 0 

jika y = 0,  4x + 7(0) = 0  atau     x = 0 

 

dua permisalan tersebut mengasilkan titik yang sama, (0,0). Sehingga harus dicari nilai yang lain untuk 

salah satu variabel. 

 

Misalnya x = 7, maka 4(7) – 7y = 0 

                     -7y = -28 

    y = 4 

 

dua pasang anggota jawaban adalah (0,0) dan (7,4). Gambar 3.2 menggambarkan grafik persamaan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Grafik persamaan linear 4x - 7y = 0 

 

 
 Y 
 
 
 
 
                    

      
                              X 
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CATATAN 
Semua persamaan linear dengan dua variabel yang mempunyai bentuk 
ax + by = 0, grafiknya merupakan garis lurus yang melalui titik (0,0) 

Keyakinan 
 

Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah 
kesangsian. Tetapi jika orang sudah mulai berpegang 

pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan 
 

(Sir Francis Bacon)
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Intersep 
 

Dalam mendeskripsikan gambar grafik fungsi matematika, dua karakteristik yang sering dipakai adalah 

intersep x dan intersep y dari fungsi. Keduanya dapat dideskripsikan secara grafik dan secara aljabar. 

 

 

 

 

  

 

 

Untuk persamaan linear dengan dua variabel ada satu intersep x dan satu intesep y (kecuali untuk dua 

kasus khusus, persamaan x = k dan y = k). Dalam Gambar 3.1, intersep x adalah (8,0), dan intersep y 

adalah (0,4) untuk persamaam 2x + 4y = 16. Dalam Gambar 3.2, intersep x dan y keduanya terletak pada 

titik yang sama, titik pusat. Intersep x adalah (0,0), dan intersep y juga (0,0). Perhatikan dua grafik 

tersebut dengan cermat dan terlihat bahwa intersep x menggambarkan titik pada saat nilai y = 0 dan 

intersep y merupakan titik pada saat nilai x = 0. 

 

Persamaan x = k dan Persamaan y = k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Contoh grafik dari persamaan bentuk x = k 

DEFINISI : INTERSEP x 
Intersep x adalah titik dimana grafik persamaan memotong sumbu x. Secara 
aljabar, intersep x merupakan nilai x jika y = 0. 
DEFINISI : INTERSEP y 
Intersep y adalah titik dimana grafik persamaan memotong sumsu y. Secara 
aljabar, intersep y merupakan nilai y jika x = 0. 
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Gambar 3.4. Contoh grafik dari persamaan bentuk y = k 

 

Slope 
 

Semua garis lurus, kecuali garis vertikal, dapat dicirikan dengan nilai slope-nya. Slope dapat diartikan 

sebagai : 

− Kenaikan garis (apakah garis itu naik atau turun jika bergerak dari kiri ke kanan sepanjang aksis x) 

− Kecepatan naik atau turunnya garis (dengan kata lain, ketajaman garis tesebut) 

 

Slope suatu garis bisa positif, negatif, nol, atau tidak terdefinisikan. 

 Garis dengan slope positif naik dari kiri ke kanan, atau bergerak naik. Untuk garis seperti ini, nilai y 

naik jika x naik (atau y turun jika x turun). 

 Garis dengan slope negatif turun dari kiri ke kanan, atau bergerak turun. Untuk garis seperti ini, nilai y 

turun jika x naik (atau y naik jika x turun). Hal ini berarti bahwa x dan y bersifat kebalikan, jika salah 

satu naik, maka yang lain turun dan sebaliknya. 

 Garis dengan slope nol adalah garis horisontal. Jika x naik atau turun, y tetap konstan (kasus khusus 

: y = k). 

 Garis vertikal (dengan bentuk x = k) mempunyai slope yang tidak terdefinisikan. 

 

Hubungan slope ini digambarkan seperti pada Gambar 3.5. 

         y 
 
 
 
 
 
                      

     x 
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Gambar 3.5. Beberapa kemungkinan nilai slope pada garis lurus 

 

 Slope garis dinyatakan dalam bilangan nyata. Tanda slope menunjukkan apakah garis naik atau 

turun, sedangkan nilai mutlaknya menunjukkan ketajaman relatif garis. Slope menunjukkan kecepatan 

perubahan nilai y relatif terhadap perubahan nilai x. Semakin besar nilai absolut slope, semakin tajam 

sudut garis itu naik atau turunnya. Dalam Gambar 3.6a garis AB dan CD keduanya mempunyai slope 

positif, tetapi slope CD lebih besar daripada AB. Dalam Gambar 3.6b garis MN dan OP keduanya 

mempunyai slope negatif, tetapi slope OP lebih besar daripada MN (dalam harga mutlak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Perbandingan ketajaman garis secara relatif 

 

 Jika diketahui dua titik yang terletak pada garis lurus (bukan garis vertikal), slope dapat dihitung 

sebagai rasio (perbandingan) perubahan nilai y jika bergerak dari satu titik ke titik lain dibagi dengan 

perubahan setara dalam nilai x, atau  
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dimana ∆ (delta) berarti “perubahan dalam”. Sehingga ∆y merupakan “perubahan dalam nilai y” dan ∆x 

adalah “perubahan dalam nilai x”. Formula dua-titik adalah salah satu cara menentukan slope garis lurus 

yang menghubungkan dua titik.  

 
 Catatan : nilai m  tidak terdefinisikan jika x1 = x2 

Gambar 3.7 menggambarkan penghitungan ∆x dan ∆y untuk garis PQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. penghitungan ∆x dan ∆y  

Soal 5 

Untuk menghitung slope garis yang menghubungkan titik pada (2,4) dan (5,12), mula-mula diidentifikasi 

satu titik sebagai (x1,y1) dan titik lain sebagai (x2,y2) Misalnya Gambar 3.8, terlihat titik (5,12) sebagai 

(x1,y1) dan (2,4) sebagai (x2,y2). Dengan menggerakkan dari (5,12) ke (2,4) maka 

 

        Perubahan y 
Slope  = 
        Perubahan x 
 
        ∆ y  
           =   
                ∆ x   

FORMULA DUA-TITIK 
Slope m dari suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik dan 
masing-masing mempunyai koordinat (x1,y1) dan (x2,y2) adalah 
 

       ∆ y           y2 – y1 
               m =    =          (3.3) 
                      ∆ x            x2 – x1  

 
dimana x1 ≠ x2 
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  ∆y = y2 – y1 = 4 – 12 = -8 

  ∆x = x2 – x1 = 2 –   5 = -3 

 

            ∆y  -8     8 

sehingga  m =        =           =   

            ∆x  -3     3 

 

slope-nya adalah positif, menunjukkan bahwa garis naik dari kiri ke kanan. Tanda (positif atau negatif) 

digabungkan dengan besarnya nilai menunjukkan bahwa jika bejalan dari kiri ke kanan, nilai y naik 

sebanyak 8 unit untuk tiap kenaikan x sebanyak 3 unit. 

 
Gambar 3.8. ilustrasi grafik soal 5. 

 

Cara lain untuk menginterpretasikan slope dapat dilihat pada definisi di bawah ini. 

 
berdasarkan definisi ini, nilai m = 8/3 menunjukkan bahwa jika x naik sebanyak 1 unit, maka y akan naik 

sebanyak 8/3 unit atau 2 ⅔ unit. 

 

 

 

 

 

DEFINISI : SLOPE 
Slope adalah perubahan nilai y jika x naik sebanyak 1 unit 

 

CATATAN 
Slope pada garis sepanjang garis lurus tersebut adalah konstan. Sehingga, jika 
sebuah garis mempunyai slope -2, slope bagian garis tersebut yang meng-
hubungkan dua titik sembarang pada garis akan mempunyai slope -2 juga. 
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Bentuk Slope-Intersep 
 

Dalam bagian ini dibahas bentuk lain untuk menyatakan persamaan linear. Sebelumnya sudah 

dinyatakan bentuk umum persamaan linear dengan dua variabel adalah : 

    ax + by = c                         (3.1) 

 

jika persamaan (3.4) diselesaikan untuk mencari variabel y maka didapat : 

    by = c – ax 

 

y = c – ax              (3.4) 

      b     b  

 

Untuk semua persamaan linear notasi c/b dan –a/b pada sisi kanan persm. (3.4) mempunyai fungsi khusus 

jika b ≠ 0. Notasi c/b menunjukkan koordinat intersep y, sedangkan –a/b menunjukkan slope persamaan. 

Informasi ini didapat dari semua persamaan linear bentuk persm. (3.1) jika persamaan tersebut dapat 

dicari nilai y-nya. 

 Bentuk persm. (3.1) disebut bentuk slope-intersep persamaan linear. Persamaan (3.4) dapat 

dibuat menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu : 

     

         (3.5) 

 

dimana  m menunjukkan slope garis persamaan dan k sama dengan koordinat y dari intersep y. Ada 

kemungkinan terjadi sedikit kebingungan tentang perubahan persm. (3.4) menjadi (3.5). Dalam  

menyelesaikan semua persamaan linear untuk mencari y, slope adalah koefisien x. Dan, koordinat y dari 

intersep y adalah konstanta (termasuk tanda plus atau minus) pada sisi yang sama dengan persamaan. 

 Untuk menggambarkan bentuk ini, persamaan  5x + y = 10    dapat dituliskan dalam bentuk 

slope-intersep sebagai :   y = -5x + 10    sehingga slope-nya adalah -5 dan intersep y adalah (0,10). 

 
Menginterpretasikan Slope dan Intersep y 
 

Dalam banyak aplikasi persamaan linear, slope dan intersep y mempunyai interpretasi yang berarti. 

Sebagai contoh, persamaan gaji 

  

  y = 3x + 25 

 

y = mx + k 
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Dimana y = gaji/minggu, dalam rupiah x 1000 

Dan x = jumlah unit yang terjual selama 1 minggu 

Persamaan gaji di atas merupakan persamaan linear dan ditulis dalam bentuk slope-intersep. Secara 

grafik, persamaan digambarkan oleh garis dalam Gambar 3.9 yang mempunyai slope +3 dan intersep y 

sama dengan (0,25). Perhatikan bahwa persamaan ini hanya mempunyai grafik pada nilai x dan y 

nonnegatif. Can you suggest why this would be appropriate ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Fungsi gaji/pendapatan 

 

Perhatikan kembali pada definisi slope. Karena slope menggambarkan perubahan y yang berkaitan 

dengan tiap unit kenaikan x, slope +3 berarti bahwa gaji mingguan y naik sebanyak Rp. 3.000 untuk 

setiap tambahan unit yang terjual. Koordinat y dari intersep y menunjukkan nilai y jika x = 0, atau gaji 

pada saat tidak ada produk yang terjual. Ini adalah gaji pokok mingguan. 

 

Soal 11 

Depreciation. Nilai/harga oven diperkirakan menurun dengan kecepatan linear sesuai waktu. Gambar 

3.10 menunjukkan dua titik data pada garis yang menunjukkan harga (V) oven sebagai fungsi umur oven 

(t), dimana V dalam juta rupiah dan t dalam tahun setelah pembelian. Dua titik data menunjukkan bahwa 

harga oven pada t = 0 (saat pembelian) adalah Rp. 18 juta dan harga/nilai dalam satu tahun berikutnya 

Rp. 14,5 juta. 

a. Tentukan persamaan slope-intersep (eksplisit) yang berhubungan dengan nilai V dari oven terhadap 

umur t. 

b. Apa arti dari slope tersebut ? 

c. Pada tahun ke berapa nilai oven diperkirakan nol ? 

 



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BAHAN AJAR MATEMATIKA 

Semester 1 Judul Materi/Topik: BAB I – BAB VI Prodi Pendidikan 
Teknik Boga  

No. BAK/TBB/TKF201/04 Revisi : 00 Tgl. 19 Agustus 2009 Hal 22  dari 59 
 

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : 

Ichda Chayati, M.P. 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen          

tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nani Ratnaningsih, M.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Nilai/harga oven sebagai fungsi umur oven t. 

Jawab   

a. slope dapat dihitung menggunakan formula dua titik sehingga didapat : 

 

   m = 14,5 – 18 

    1 – 0  

        

    = -3,5  = -3,5 

             1 

 

 substitusi m = -3,5 dan (0,18) ke dalam persamaan y = mx + k dengan V dan t menggantikan x dan y 

akan didapat : 

 

   18 = (-3,5)(0) + k 

     k = 18 

 

 sebagai konsekuensi, persamaan eksplisitnya adalah  V = -3,5t + 18 

 

b. slope -3,5 berarti bahwa tiap tahun kepemilikan, nilai/harga oven berkurang Rp. 3,5 juta (istilah 

depresiasi sering digunakan oleh akuntan untuk mendeskripsikan kecepatan suatu aset berkurang 

nilainya sesuai waktu). 
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c. V akan sama dengan nol jika garis memotong sumbu t (ekivalen dengan intersep x), sehingga dicari 

nilai t pada V = 0. Dengan memasukkan V = 0 pada persamaan di atas (V = -3,5t + 18) dan dicari t, 

didapat nilai oven sama dengan nol jika 

            0 = -3,5t + 18 

      3,5 t  = 18 

            t  = 18 

                   3,5 

            t  = 5,142 tahun 

 

Contoh-contoh soal 
 

1. Lima meja dan delapan kursi berharga Rp. 1.150.000. Tiga meja dan lima kursi berharga Rp. 

700.000. Tentukan harga masing-masing meja dan masing-masing kursi ! 

 

 Penyelesaian : 

 Misalkan harga meja = x; harga kursi = y, maka 

 (a) 5x + 8y = 1.150.000 

 (b) 3x + 5y =    700.000 

 

 dengan eliminasi maka didapat : 5 x + 8 y = 1.150.000    x 3 15x + 24y = 3.450.000 

      3 x + 5 y =    700.000   x 5 15x + 25y = 3.500.000 

           -y  = - 50.000 

            y  =  50.000 

 (b) 3x + 5y =   700.000  3x + 5 (50.000) = 700.000 

      3x + 250.000    = 700.000 

           3 x     = 700.000 – 250.000 

           3 x     = 450.000 

        x = 150.000 

  

 Dengan substitusi maka didapat (b) 3x + 5y = 700.000 

       5y  = 700.000 – 3x 

         y  = 140.000 – 3 x 

           5 
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 (a) 5x + 8y = 1.150.000 

       5x + 8 (140.000 – 3 x) = 1.150.000 

         5 

       5x + 1.120.000 – 24 x = 1.150.000 

         5 

          1 x = 1.150.000 – 1.120.000 

          5 

       1/5 x = 30.000 

            x  = 150.000 

 y = 140.000 – 3/5 x 

   = 140.000 – 3/5 (150.000) 

   = 140.000 – 90.000 

   = 50.000 

 

 Jadi harga tiap meja Rp. 150.000 

    Harga tiap kursi Rp. 50.000 

 

2. Sebuah tangki A berisi campuran 10 liter air dan 5 liter alkohol  murni. Tangki B berisi 12 liter air dan 

3 liter alkohol. Berapa liter yang harus diambil dari tiap-tiap tangki agar bila digabungkan 

menghasilkan 8 liter larutan dan berkadar alkohol 25%? 

 

 Penyelesaian : 

 Tangki A         kadar alkohol 33,3% (5/15) 

 Tangki B         kadar alkohol 20%    (3/15) 

 Tangki C         volume total 8 L, kadar alkohol 25% 

           Volume alkohol tangki C = 25% x 8 L 

        = 2 L 

 Misalkan : x = volume campuran yang diambil dari tangki A 

   y = volume campuran yang diambil dari tangki B 

 maka didapat 2 persamaan yaitu : 

(a) volume total campuran 8 = x + y  

(b) volume alkohol  2 = 5/15x + 3/15y 

dua persamaan ini bisa diselesaikan dengan substitusi atau eliminasi 
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dengan eliminasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan substitusi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Kaki yang satu melangkah, 
ikutilah dengan kaki yang lain” 

 
Yang telah berlalu kemarin, biarkanlah berlalu. 

Berkonsentrasilah pada apa yang harus dilakukan hari ini. 
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Catatan 
Tahapan dalam penyelesaian persamaan linear dengan dua variabel adalah : 

1. Tuliskan semua yang diketahui 

2. Tuliskan yang ditanyakan 

3. Tuliskan permisalan 

4. Buat dua persamaan masing-masing dengan dua variabel 

5. Selesaikan dua persamaan tersebut dengan metode substitusi atau eliminasi 

6. Lihat kembali ke pertanyaan, dan jawab pertanyaan tersebut (Jadi .....) 

 

Pekerjaan Rumah 
Selesaikan soal-soal di bawah ini ! 

 

1. Seorang penanam modal setiap tahun memperoleh hasil Rp. 11.000.000 dari surat-surat obligasi 

yang berbunga 4% dan 5%. Jika jumlah uang yang berbunga 4% ditukar dengan jumlah uang yang 

berbunga 5%, maka ia akan berpenghasilan Rp. 11.500.000 tiap tahun. Carilah total uang yang 

ditanamkan! 

 

2. Jika 3 liter minyak berkualitas A dicampur dengan 7 liter minyak berkualitas B, maka hasil campuran 

itu akan berharga Rp. 8.600 per liter. Tetapi jika 3 liter minyak berkualitas A dicampur dengan 2 liter 

minyak kualitas B, maka hasil campuran akan berharga Rp. 9.200 per liter. Carilah harga per liter 

untuk tiap jenis minyak! 

 

3. Untuk membuat 200 buah kue mangkok dibutuhkan 4,4 kg tepung beras dan 2 kg tepung terigu. 

Dengan harga jual Rp. 400/buah, maka didapat keuntungan 33,3% dari biaya produksi. Jika tepung 

beras dan tepung terigu menyumbang 50% biaya produksi dan harga tepung beras 25% lebih tinggi 

daripada harga tepung terigu, berapa harga masing-masing tepung tersebut? 

 

Dua sebab kegagalan 
 

Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab, 
yakni orang yang berpikir tetapi tidak pernah 
bertindak, dan orang yang bertindak tetapi 

tidak pernah berpikir 
 

(W.A. Nance) 
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BAB IV 
APLIKASI FUNGSI LINEAR 

 
FUNGSI LINEAR 
 
Bentuk Umum dan Asumsi 
 

 

 

 

 

 

Persamaan (4.1) merupakan bentuk eksplisit (slope-intersep) dari persamaan linear. 

Parameternya bisa bermacam-macam/berbeda nama, tetapi karakteristiknya sama. Sehingga, a adalah 

slope garis yang menunjukkan fungsi, dan b menunjukkan koordinat y pada intersep y. 

Untuk fungsi linear yang mempunyai bentuk umum seperti persm. (4.1), perubahan nilai y akan 

proporsional dengan perubahan nilai x. Dengan kata lain, kecepatan perubahan nilai y, yang terjadi 

karena perubahan nilai x, adalah konstan. Kecepatan perubahan ditunjukkan oleh slope fungsi, atau oleh 

konstanta a pada persm. (4.1). 

Misalnya suatu fungsi gaji/pendapatan, dengan bentuk y = f(x) = 3x + 25 dimana y adalah 

gaji/minggu (rupiahx1.000) dan x adalah jumlah produk terjual/minggu. Ini adalah contoh fungsi linear. 

Secara grafik, fungsi terlihat seperti Gambar 4.1. Perhatikan bahwa  

persamaan hanya digambarkan pada kuadran I, karena x dan y tidak boleh negatif. Does this 

make sense ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Fungsi gaji/pendapatan linear 

DEFINISI : 
FUNGSI LINEAR DENGAN SATU VARIABEL BEBAS 
Fungsi linear f dengan satu variabel bebas x dan satu variabel terikat y 
mempunyai bentuk umum 
    y = f(x) = ax + b   (4.1) 
 
dimana a dan b merupakan bilangan nyata dan a ≠ 0 
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Untuk fungsi linear dengan bentuk persamaan (4.2), variabel y tergantung dari nilai x1 dan x2. Nilai y 

berubah secara proporsional sesuai perubahan nilai x1 dan x2. secara spesifik, jika x1 naik 1 unit, y 

berubah sebanyak a1 unit. Dan jika x2 naik 1 unit, y akan berubah sebanyak a2 unit.  

 

Soal 1 
Diasumsikan bahwa gaji seorang sales tergantung pada penjualan dua produk. Secara spesifik, dianggap 

fungsi gaji tersebut adalah : 

 y = f(x1,x2) = 5x1 + 3x2 + 25  y dalam Rp. X 1.000 

 

dimana y = gaji/minggu, x1 = jumlah penjualan produk 1, dan x2 = jumlah penjualan produk 2. interpretasi 

fungsi gaji ini adalah bahwa ada gaji pokok mingguan yaitu Rp. 25.000 dan komisi didapat tiap unit 

produk yang terjual adalah Rp. 5.000 dan Rp. 3.000 masing-masing untuk produk 1 dan produk 2. 

 

Fungsi Biaya (Cost) Linear 
 

Suatu perusahaan pasti sangat memperhatikan biaya karena biaya menggambar-kan rupiah yang keluar 

dari perusahaan tersebut. Pengeluaran ini biasanya dibayarkan untuk gaji, bahan baku, bahan pembantu, 

biaya sewa, energi, alat bantu, dan lain-lain. Akuntan dan ahli ekonomi sering mendefinisikan biaya total 

dalam dua komponen : biaya variabel total dan biaya tetap total. Dua komponen tersebut ditambahkan 

untuk menentukan biaya total. 

 

Soal 2 
Suatu perusahaan yang memproduksi satu jenis barang membuat penentuan fungsi yang 

menggambarkan biaya total tahunan y sebagai fungsi jumlah unit barang yang diproduksi x. Akuntan 

memperkirakan bahwa biaya tetap tiap tahun adalah Rp. 50 juta. Mereka juga memperkirakan bahwa 

biaya bahan baku untuk tiap unit yang diproduksi adalah Rp. 5.500, dan biaya buruh per unit Rp. 1.500 

DEFINISI : 
FUNGSI LINEAR DENGAN DUA VARIABEL BEBAS 
Fungsi linear f dengan dua variabel bebas x1 dan x2 dan satu variabel 
terikat y mempunyai bentuk umum 
     

y = f(x1,x2) = a1x1 + a2x2 + b             (4.2) 
 
dimana a dan b adalah konstanta bilangan nyata (bukan nol) dan b 
adalah bilangan nyata 
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untuk bagian produksi, Rp. 750 di bagian pengemasan, dan Rp. 1.250 untuk bagian gudang dan 

pemasaran. 

 

 Fungsi biaya total dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Biaya variabel total terdiri dari dua komponen : biaya bahan baku dan biaya buruh. Biaya buruh 

merupakan jumlah biaya buruh di 3 bagian. Biaya total didefinisikan sebagai fungsi : 

 

 
 

y = biaya bahan  +  biaya buruh  + biaya buruh  +  biaya buruh  +  biaya tetap total 

      baku total            (produksi)   (pengemasan)  (gudang+pasar) 

y = 5.500x + 1.500x + 750x + 1.250x + 50.000.000 

y = 9.000x + 50.000.000 

 

Angka 9.000 menunjukkan kombinasi biaya variabel per unit yang diproduksi adalah Rp. 9.000 

 

Fungsi Pendapatan (Revenue) Linear 
 

Uang yang masuk ke perusahaan baik dari penjualan produk maupun jasa disebut sebagai pendapatan 

(revenue). Cara yang paling umum dalam menghitung pendapatan total dari perusahaan adalah : 

 

 

Sebagai asumsi dalam hal ini adalah bahwa biaya penjualan adalah sama untuk semua unit yang terjual. 

Jika suatu perusahaan menjual n produk, dimana xi sama dengan jumlah unit yang terjual dari produk i 

dan pi sama dengan harga produk, fungsi yang menunjukkan pendapatan total dari n produk adalah 

 
 

Soal 3 
Sebuah perusahaan persewaan alat-alat pesta mempunyai koleksi piring sebanyak 100 dosin dengan 

biaya sewa Rp. 1.500 tiap dosin per hari. Maka pendapatan perusahaan tersebut dari seluruh piring 

y = biaya bahan baku total + biaya buruh total + biaya tetap total 

R = pixi + p2x2 + p3x3 + … + pnxn

y = C(x) 
   = biaya variabel total + biaya tetap total  

Pendapatan total = (harga)(jumlah penjualan) 
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selama setahun jika R = pendapatan setahun dan d = jumlah hari sewa piring dalam 1 tahun, merupakan 

fungsi linear dari jumlah hari sewa piring 

  R = f(d) = 150.000d 

 

Fungsi Keuntungan (Profit) Linear 
 

Keuntungan merupakan perbedaan antara pendapatan total dan biaya total. Kalau dinyatakan dalam 

bentuk persamaan adalah 

 

 

 

Jika pendapatan total lebih besar dari biaya total, keuntungan positif. Dalam hal ini keuntungan disebut 

pendapatan bersih atau keuntungan bersih. Jika biaya total lebih besar daripada pendapatan total, 

keuntungan negatif dan disebut rugi bersih atau defisit. Jika pendapatan total dan biaya totoal keduanya 

merupakan fungsi linear dengan variabel yang sama, fungsi keuntungan juga merupakan fungsi linear 

pada variabel yang sama, sehingga 

   Pendapatan total = R (x) 

   Biaya total = C(x) 

 

Keuntungan didefinisikan sebagai        

 

Soal 4 
Sebuah pabrik menjual produk tunggal seharga Rp. 65.000/unit. Biaya variabel per unit adalah Rp. 

20.000 untuk bahan dan Rp. 27.500 untuk pegawai. Biaya tetap tahunan adalah Rp. 100.000.000. 

Tuliskan fungsi keuntungan dalam x, jumlah unit yang diproduksi dan terjual. Berapa keuntungan jika 

penjualan tahunan 20.000 unit? 

 

Jawab 

Untuk produk yang dijual dengan harga Rp. 65.000/unit, pendapatan total dihitung menggunakan fungsi 

    R(x) = 65.000x 

 

Dengan cara yang sama, biaya tahunan total terdiri dari biaya bahan, biaya pegawai dan biaya tetap 

    C(x) = 20.000x + 27.500x + 100.000.000 

Yang disederhanakan menjadi C(x) = 47.500x + 100.000.000 

 

Keuntungan (profit) = pendapatan (revenue) total – biaya (cost) total 

P(x) = R(x) – C(x) 
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Sehingga fungsi keuntungan dihitung sebagai 

     P(x)  = R(x) – C(x) 

   = 65.000x – (47.500x + 100.000.000) 

   = 17.500x – 100.000.000 

 

perhatikan bahwa P(x) merupakan fungsi linear. Jika perusahaan menjual 20.000 unit dalam 1 tahun, 

maka 

      P(20.000) = 17.500(20.000) – 100.000.000 

  = 350.000.000 – 100.000.000 

  = Rp. 250.000.000 

 

CONTOH FUNGSI LINEAR YANG LAIN 
 

Soal 5 
Straight-Line Depreciation. Pada saat perusahaan membeli peralatan, kendaraan, bangunan, dan aset 

kapital yang lain, akuntan biasanya menghitung biaya benda tersebut sepanjang periode 

penggunaannya. Untuk truk dengan harga Rp.100.000.000 dan mempunyai masa penggunaan 5 tahun, 

akuntan menghitung Rp. 20.000.000 per tahun sebagai biaya pemilikan truk. Biaya yang dialokasikan 

untuk periode tertentu disebut depresiasi. Konsep ini telah dikenalkan pada Soal 11 Bab III. Akuntan 

juga mencatat tiap aset utama dan alirannya, atau nilai buku (book value). Sebagai contoh, nilai/harga 

truk terlihat pada catatan akuntansi sebagai Rp.100.000.000 pada saat pembelian, Rp.100.000.000 – 

Rp.20.000.000 = Rp.80.000.000 setelah 1 tahun pembelian, dan seterusnya. Depresiasi juga dianggap 

sebagai jumlah nilai buku dari aset yang telah mengalami penurunan. 

 Meskipun ada bermacam metode depresiasi, satu yang paling sederhana adalah depresiasi garis 

lurus. Pada metode inikecepatan depresiasi konstan. Hal ini berimplikasi bahwa nilai buku berkurang 

sebagai fungsi linear terhadap waktu. Jika V sama dengan nilai buku (Rp) dari aset dan t sama dengan 

waktu (tahun) dihitung sejak pembelian untuk truk tersebut, maka 

      V = f(t) 

  = biaya pembelian – depresiasi 

  = 100.000.000 – 20.000t 

 

 

 

 



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BAHAN AJAR MATEMATIKA 

Semester 1 Judul Materi/Topik: BAB I – BAB VI Prodi Pendidikan 
Teknik Boga  

No. BAK/TBB/TKF201/04 Revisi : 00 Tgl. 19 Agustus 2009 Hal 32  dari 59 
 

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : 

Ichda Chayati, M.P. 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen          

tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nani Ratnaningsih, M.P. 

 

 

grafik fungsi ini tampak pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. fungsi nilai buku berdasarkan depresiasi garis lurus 

 

Soal 6 
Linear Demand Functions. Fungsi permintaan adalah hubungan matematika yang menggambarkan 

variasi jumlah permintaan suatu produk terhadap biaya. Hubungan antara dua variabel ini (jumlah 

permintaan dan harga/unit) biasanya berkebalikan. Untuk sebagian besar produk, jika harga turun maka 

permintaan naik. Tujuan penjualan khusus biasanya untuk mempertinggi permintaan. Jika supermarket 

menurunkan harga jual filet ikan Rp. 1.500 per kg, akan terjadi kenaikan permintaan yang signifikan. Di 

sisi lain, jika harga naik biasanya menyebabkan turunnya permintaan. Peribahasa pricing people out of 

the market berarti hilangnya konsumen akibat naiknya harga. 

 Tentu saja ada pengecualian. Permintaan produk atau jasa yang dianggap sebagai kebutuhan 

biasanya cenderung tetap meskipun terjadi perubahan harga, misalnya pada obat-obatan resep, layanan 

kedokteran, dan bahan pangan tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Fungsi permintaan linear 
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 Gambar 4.3 memperlihatkan fungsi permintaan linear dengan dua titik data sampel. Meskipun 

ahli ekonomi biasanya menuliskan harga pada sumbu vertikal dan jumlah permintaan pada sumbu 

horiontal, di sini dituliskan kebalikannya. Alasannya adalah sebagian besar konsumen melihat hubungan 

permintaan dalam bentuk sebagai berikut : 

    Jumlah permintaan = f(harga per unit) 

 

Konsumen memberi respon terhadap harga, sehingga jumlah permintaan (sebagai variabel terikat) 

dituliskan pada sumbu vertikal. 

 Periksalah dengan menggunakan metoda terakhir ini, bahwa fungsi permintaan pada Gambar 

4.3 mempunyai bentuk 

  Q = f(p) = 47.500 – 7.500p 

 

 
 

Soal 7 
Linear Supply Functions. Fungsi penawaran merupakan hubungan harga pasar dengan jumlah 

penawaran dari supplier untuk diproduksi dan dijual. Implikasi fungsi penawaran adalah produk yang ada 

di pasar tergantung pada harga yang diinginkan oleh konsumen. Sebagai kebalikan fungsi permintaan 

dimana kalau harga naik maka permintaan turun, di sini penawaran bervariasi tergantung pada harga 

pasar. Jika faktor lain dianggap tetap, semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang 

diproduksi dan dijual, dan sebaliknya semakin rendah harga yang diinginkan konsumen, produksi makin 

rendah. Misalnya orang yang mempunyai kapal penangkap udang. Dengan faktor lain dianggap tetap, 

berapa keuntungan yang didapat jika harga udang Rp. 30.000/kg? Berapa keuntungan yang didapat jika 

harga udang Rp. 100.000/kg? 

 Seperti juga pada fungsi permintaan, fungsi penawaran kadang-kadang juga dapat dinyatakan 

dalam fungsi linear. Gambar 4.4 menggambarkan contoh fungsi penawaran. Perhatikan bahwa dengan 

memberi nama sumbu vertikal dengan q maka 

  Jumlah penawaran = f(harga pasar) 

DISKUSI 
Apa arti intersep y pada contoh ini. Apakah ini valid? Apa arti 
intersep x? Apa arti slope pada fungsi ini?   
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Gambar 4.4. Fungsi penawaran linear 

 

MODEL IMPAS (BREAK-EVEN MODEL) 
 

 Dalam bagian ini dibahas model impas (break-even model), yaitu suatu set alat perencanaan 

yang sangat berguna dalam pengelolaan organisasi. Salah satu tanda/indikasi performa suatu 

perusahaan tergambar daam keuntungan yang didapat. Analisis brek-even terfokus pada keuntungan 

perusahaan. Secara spesifik analisis impas mengidentifikasi operasi perusahaan yang menghasilkan 

keuntungan nol, yang disebut titik impas (break-even point = BEP). BEP merupakan indikator yang 

berguna karena menunjang level operasi/kegiaan pada saat pendapatan total sama dengan biaya total. 

Setiap perubahan pada level operasi akan menyebabkan perusahaan untung atau rugi. 

 Analisis impas berguna sebagai alat perencanaan pada saat perusahaan mempertmbangkan 

untuk ekspansi produk baru atau layanan baru. Juga berguna pada saat perusahaan akan memulai 

usaha baru. Analisis impas ini bermanfaat dalam proyeksi keuntungan. 

 

Asumsi-asumsi 
1. Fungsi biaya total dan fungsi pendapatan total merupakan fungsi linear. 

2. Biaya variabel per unit adalah konstan/tetap, biaya variabel total hanya tergantung pada saat 

operasi/tergantung banyaknya produk. 

3. Biaya tetap adalah konstan untuk semua jenis operasi dan berapapun banyaknya produk.  

4. Fungsi pendapatan total linear mengasumsikan bahwa harga jual per unit adalah konstan. 

5. Harga per unit lebih besar daripada biaya variabel per unit. Sebab jika harga per unit lebih kecil 

daripada biaya variabel per unit, perusahaan akan rugi untuk tiap unit yang diproduksi dan terjual. 

Kondisi impas tidak akan pernah tercapai. 
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Analisis Impas 
Dalam analisis impas, tujuan utamanya adalah menentukan titik impas (BEP). BEP bisa dunyatakan 

dalam bentuk (1) volume produk (atau tingkat aktivitas), (2) harga penjualan total, atau (3) persentase 

kapasitas produksi. Sebagai contoh, dinyatakan bahwa suatu perusahaan akan impas pada 

produk/output 100.000 unit, saat penjualan total Rp. 250.000.000, atau saat perusahaan beroperasi pada 

60 % kapasitas pabrik. Bahasan akan difokuskan pada cara pertama saja. 

 Ada beberapa cara untuk menentukan titik impas/BEP. Pendekatan yang biasa digunakan 

adalah : 

1. Memformulasikan biaya total (total cost) sebagai fungsi x, banyaknya produk. 

2. Memformulasikan pendapatan total (total revenue) sebagai fungsi x. 

3. Mengatur C(x) sama dengan R(x) dan mencari penyelesaian untuk x. Hasil x adalah tingkat 

impas produk dan dinyatakan sebagai xBE. Cara lain dari langkah 3 adalah membuat fungsi 

keuntungan P(x) = R(x) – C(x), mengatur P(x) sama dengan nol dan mencari nilai x. Contoh di 

bawah ini menggambarkan kedua pendekatan tersebut. 

 

Soal 8 
Sekelompok ahli tata boga berminat mendirikan perusahaan roti untuk memproduksi kue mandarin. 

Mereka telah membuat disain dan memperkirakan bahwa biaya variabel per unit, termasuk bahan baku, 

tenaga/pegawai, energi, dan biaya pemasaran adalah Rp. 22.500. Biaya tetap merupakan biaya 

pendirian, pengoperasian, dan manajemen perusahaan dan pembelian alat dan mesin totalnya adalah 

Rp. 250.000.000. Mereka memperkirakan harga jualnya adalah Rp. 30.000 per buah. 

1. Tentukan jumlah kue mandarin yang harus terjual supaya perusahaan impas dengan modal. 

2. Data pemasaran awal menunjukkan bahwa perusahaan dapat berharap menjual sekitar 30.000 buah 

sepanjang proyek tersebut berjalan. Jika harga jual Rp. 30.000/ buah, tentukan proyeksi keuntungan 

pada tingkat penjualan produk tersebut. 

 

Jawab 

a. fungsi pendapatan total diwakili oleh persamaan 

  R (x) = 30.000x 

     Fungsi biaya total diwakili oleh persamaan 

  C (x) = 22.500x + 250.000.000 

     Kondisi impas (BE) terjadi jika pendapatan total sama dengan biaya total, atau jika 

 

 

 

R (x) = C (x) 
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     Untuk kasus ini titik impas (BEP) dihitung sebagai 

  30.000 x = 22.500 x + 250.000.000 

    7.500 x = 250.000.000 

           xBE = 33.333,33 unit 

     Cara pendekatan lain adalah mula-mula menuliskan fungsi keuntungan dan mengaturnya menjadi 

sama dengan nol sebagai berikut : 

  P (x) = R (x) – C (x) 

           = 30.000x – (22.500x + 250.000.000) 

           = 7.500x – 250.000.000 

     dengan pengaturan fungsi keuntungan P sama dengan nol maka didapat 

  7.500x – 250.000.000 = 0 

                          7.500x = 250.000.000 

          xBE = 33.333,33 unit 

     Hasil ini sama, dan kesimpulannya adalah berdasarkan parameter/nilai biaya dan harga yang 

diberikan, perusahaan harus menjual 33.334 unit kue mandarin supaya impas (BE). 

 

 

 

b. dengan proyeksi penjualan 30.000 roti mandarin, maka 

  P (30.000) = 7.500 (30.000) – 250.000.000 

         = 225.000.000 – 250.000.000 

         = - 25.000.000 

 

hal ini menunjukkan bahwa jika semua perkiraan (harga, biaya, dan permintaan) dianggap benar, 

perusahaan akan rugi modal sebesar Rp. 25.000.000 

 

Soal 9 
Graphical Approach. Esensi dari analisis impas (BE) dapat digambarkan lebih efektif dengan analisis 

grafis. Gambar 4.5a menggambarkan fungsi pendapatan total, Gambar 3.5b fungsi biaya total, dan 

Gambar 4.5c grafik gabungan dua fungsi tersebut, sebagai contoh adalah Contoh 12. perhatikan bahwa 

dalam Gambar 4.5b komponen biaya tetap (fixed-cost) berbeda dengan komponen biaya variabel. Pada 

semua tingkatan output/produk x, jarak vertikal dalam arsir yang lebih gelap menunjukkan biaya tetap Rp 

250.000.000. pada semua titik ini ditambahkan biaya variabel total, yang ditunjukkan oleh jarak vertikal 

pada x dalam daerah yang lebih terang. Jumlah jarak vertikal dua komponen menunjukkan biaya total 

C(x). 

LATIHAN 
Periksalah bahwa pendapatan total dan biaya total keduanya Rp. 
1.000.000.000 (pembulatan) pada titik impas (BEP)
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Gambar 4.5. a.fungsi pendapatan total, b.fungsi biaya total, c.grafik gabungan fungsi pendapatan dan 

biaya total. 

 

 Dalam Gambar 4.5c dua fungsi digambarkan pada grafik yang sama. Titik potong dua fungsi 

tersebut menunjukkan satu tingkat output/produk pada saat pendapatan total sama dengan biaya total. 

Ini merupakan titik impas (BEP). Untuk semua titik di kiri BEP, fungsi biaya C mempunyai nilai lebih besar 

daripada fungsi pendapatan R. Di area ini jarak vertikal yang memisahkan dua fungsi tersebut 

menunjukkan kerugian yang akan terjadi pada tiap-tiap tingkat produk. Untuk sebelah kanan nilai x = 

33.333, R(x) lebih besar daripada C(x), atau R(x) > C(x). Untuk tingkat produk yang lebih besar daripada 

x = 33.333 jarak vertikal yang memisahkan R(x) dan C(x) menunjukkan keuntungan pada semua tingkat 

produk. 

 Gambar 4.6 menggambarkan fungsi keuntungan P untuk contoh soal ini. Titik impas (BEP) 

digambarkan oleh koordinat x pada intersep (titik potong) nilai x. Perhatikan bahwa untuk area di sebelah 

kiri BEP fungsi keuntungan di bawah sumbu x, menunjukkan keuntungan negatif, atau rugi. Untuk 

sebelah kanan, P(x) di atas sumbu x, menunjukkan keuntungan positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Fungsi keuntungan 
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cara alternatif dalam melihat analisis impas (analisis break-even) adalah istilah kontribusi keuntungan. 

Selama harga jual per unit p lebih besar daripada biaya variabel per unit v, penjualan tiap unit akan 

memberikan kontribusi pada keuntungan. Perbedaan antara p dan v disebut margin keuntungan (profit 

margin). Atau, dinyatakan dalam bentuk persamaan, 

 

 

margin keuntungan yang berasal dari penjualan per unit mula-mula harus dialokasikan untuk 

mengembalikan semua biaya tetap yang ada. Jika produksi rendah, kontribusi keuntungan total 
(margin keuntungan untuk semua produk terjual) biasanya lebih rendah daripada biaya tetap, yang 

berarti bahwa keuntungan total negatif (lihat Gambar 4.10). hanya jika kontribusi keuntungan total  lebih 

besar daripada biaya tetap yang akan menghasilkan keuntungan positif. Karena tujuan inilah (bahwa 

margin keuntungan per unit mula-mula dialokasikan untuk mengembalikan biaya tetap, setelah itu baru 

sebagai keuntungan), margin keuntungan sering disebut kontribusi pada biaya tetap dan keuntungan. 

 Dengan pandangan seperti ini, penghitungan BEP dapat dianggap sebagai penentuan jumlah 

unit yang diproduksi dan dijual supaya mengembalikan biaya tetap. Penghitungan BEP nya menjadi 

 

      Biaya tetap  

Tingkat BE produk = ------------------------------------------------------------   

Kontribusi pada biaya tetap dan keuntungan 

atau 

 

 

 

 
Soal 10 
Multiproduct Analysis. Bahasan dalam bab ini dibatasi pada keadaan produk/jasa tunggal. Untuk 

keadaan multiproduk, analisis BE dapat dilakukan jika campuran produknya diketahui. Campuran produk 

menyatakan rasio/perbandingan tingkat produksi untuk produk yang berbeda. Sebagai contoh, 

perusahaan mempunyai tiga produk yang terdiri dari 3 unit produk A dan 2 unit produk B untuk tiap 

produk C yang diproduksi. Dalam hal ini didefinisikan 1 unit campuran produk terdiri dari 3 unit produk A, 

POIN UNTUK PEMIKIRAN DAN DISKUSI 
Diskusikan beberapa perubahan dalam Gambar 4.6 dan BEP jika (a) harga 
per unit naik (atau turun), (b) biaya tetap naik (atau turun), dan (c) biaya 
variabel per unit naik (atau turun)  

Profit margin = p – v        p >  v 

             FC 
xBE = --------- 
           p – v 
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2 unit B, dan 1 unit C. Jika suatu unit campuran produk dapat didefinisikan, kita dapat menghitung 

analisis impas (break-even) dengan menggunakan ini sebagai penghitungan output. 

 Anggaplah bahwa tiga produk ini mempunyai karakter harga dan biaya seperti terlihat pada Tabel 

4.2. di bawah ini. Biaya tetap keseluruhan untuk tiga produk adalah Rp. 240.000.000. Jika 1 unit 

campuran produk terdiri dari 3 unit A, 2 unit B dan 1 unit C, maka kontribusi keuntungan per unit 

campuran produk sama dengan 

3 (Rp. 10.000) + 2 (Rp. 9.000) + 1 (Rp. 12.000) = Rp. 60.000 

 

Tabel 4.2. 

 

   Produk 

 

   A  B  C 

 

Harga/unit  Rp. 40.000 Rp. 30.000 Rp. 55.000 

Biaya variabel/unit Rp. 30.000 Rp. 21.000 Rp. 43.000 

 

Margin keuntungan Rp. 10.000 Rp.   9.000 Rp. 12.000 

 

Jika dianggap x sama dengan jumlah unit campuran produk, fungsi keuntungan untuk tiga produk adalah 

   P(x) = 60 x – 240.000.000 

 

Titik impas (BEP) terjadi jika P(x) = 0, atau 

    60.000 x – 240.000.000 = 0 

       60.000 x = 240.000.000 

                   x = 4.000 

 

Perusahaan akan impas jika memproduksi 4.000 unit campuran produk, atau 12.000 unit A, 8.000 unit B, 

dan 4.000 unit C. 

 

Analisis yang disajikan dalam Soal 7 diasumsikan bahwa suatu campuran produk diketahui. Jika 

campuran produk tidak diketahui dengan pasti, tetapi dapat diperkirakan, analisis ini dapat berfungsi 

sebagai nilai alat perencanaan. 
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FORMULA PENTING 
 

y = f(x) = ax + b 

 

y = f(x1,x2) = a1x1 + a2x2 + b 

 

y = f(x1,x2,x3) = a1x1 + a2x2 + a3x3 + b 

 

P(x) = R(x) – C(x) 

 

R(x) = C(x) 

   Kondisi impas 

            FC                   (break-even) 

xBE = --------- 

           p – v 

 
Soal Latihan Fungsi Biaya, Pendapatan, Keuntungan, dan BEP 
 

1. Suatu perusahaan yang memproduksi satu jenis barang membuat penentuan fungsi yang 

menggambarkan biaya total tahunan y sebagai fungsi jumlah unit barang yang diproduksi x. Akuntan 

memperkirakan bahwa biaya tetap tiap tahun adalah Rp. 50 juta. Mereka juga memperkirakan bahwa 

biaya bahan baku untuk tiap unit yang diproduksi adalah Rp. 5.500, dan biaya buruh per unit Rp. 1.500 

untuk bagian produksi, Rp. 750 di bagian pengemasan, dan Rp. 1.250 untuk bagian gudang dan 

pemasaran. Tentukan fungsi biaya total linearnya. 

 
2. Sebuah perusahaan persewaan alat-alat pesta mempunyai koleksi piring sebanyak 100 dosin dengan 

biaya sewa Rp. 1.500 tiap dosin per hari. Jika R = pendapatan setahun dan d = jumlah hari sewa piring 

dalam 1 tahun, tentukan fungsi pendapatan perusahaan tersebut dari seluruh piring selama setahun. 

 
3. Sebuah toko roti menjual kue taart seharga Rp. 65.000/unit. Biaya variabel per unit adalah Rp. 27.500 

untuk bahan dan Rp. 20.000 untuk pegawai. Biaya tetap tahunan adalah Rp. 100.000.000. Tuliskan 

fungsi keuntungan dalam x  (jumlah unit yang diproduksi dan terjual). Berapa keuntungan jika penjualan 

tahunan 20.000 unit? 

 

Kalau nilai 9 itu kesuksesan 
dalam kehidupan, maka nilai 9 

sama dengan x ditambah y 
ditambah z. Bekerja adalah x, 

y adalah bermain, dan z adalah 
untuk berdiam diri. 

 
Albert Einstein 
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4. Sekelompok ahli tata boga berminat mendirikan perusahaan roti untuk memproduksi kue mandarin. 

Mereka telah membuat disain dan memperkirakan bahwa biaya variabel per unit, termasuk bahan baku, 

tenaga/pegawai, energi, dan biaya pemasaran adalah Rp. 22.500. Biaya tetap merupakan biaya 

pendirian, pengoperasian, dan manajemen perusahaan dan pembelian alat dan mesin totalnya adalah 

Rp. 250.000.000. Mereka memperkirakan harga jualnya adalah Rp. 30.000 per buah. 

a. Tentukan jumlah kue mandarin yang harus terjual supaya perusahaan impas dengan modal. 

b. Data pemasaran awal menunjukkan bahwa perusahaan dapat berharap menjual sekitar 30.000 buah 

sepanjang proyek tersebut berjalan. Jika harga jual Rp. 30.000/ buah, tentukan proyeksi keuntungan 

pada tingkat penjualan produk tersebut. 

 
5. Multiproduct Analysis. Untuk keadaan multiproduk, BEP dapat dihitung jika campuran produknya 

diketahui. Campuran produk menyatakan rasio/perbandingan tingkat produksi untuk produk yang 

berbeda. Sebagai contoh, perusahaan mempunyai tiga produk yang terdiri dari 3 unit produk A dan 2 unit 

produk B untuk tiap produk C yang diproduksi. Dalam hal ini didefinisikan 1 unit campuran produk terdiri 

dari 3 unit produk A, 2 unit B, dan 1 unit C. Jika suatu unit campuran produk dapat didefinisikan, kita 

dapat menghitung BEP dengan menggunakan ini sebagai penghitungan output. Anggaplah bahwa tiga 

produk ini mempunyai karakter harga dan biaya seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Biaya tetap 

keseluruhan untuk tiga produk adalah Rp. 240.000.000. Tentukan BEP-nya. 

 

   Produk 

 

   A  B  C 

 

Harga/unit  Rp. 40.000 Rp. 30.000 Rp. 55.000 

Biaya variabel/unit Rp. 30.000 Rp. 21.000 Rp. 43.000 

 

Margin keuntungan Rp. 10.000 Rp.   9.000 Rp. 12.000 

 

 

6. Dari soal no. 3, tentukan : 

a. Berapa unit yang harus diproduksi dan terjual supaya mendapatkan keuntungan tahunan Rp. 120 

juta ? 

b. Berapa unit yang harus diproduksi dan terjual supaya BEP ? 
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PR Fungsi Biaya, Pendapatan, Keuntungan, dan BEP 
 

1. Sebuah perusahaan kacang atom memproduksi 3 jenis rasa, yaitu pedas, gurih, dan manis. Tabel 

berikut menggambarkan harga, biaya bahan per unit, dan biaya pegawai per unit. Biaya tetap tahunan 

adalah Rp. 25.000.000. 

 

 Kacang atom 

 Pedas Gurih Manis 

Harga/bungkus Rp. 600 Rp. 1.200 Rp. 1.950 

Biaya bahan/bungkus Rp. 200 Rp.    450 Rp.    795 

Biaya pegawai/bungkus Rp. 100 Rp.    150 Rp.    225 

  
a. Tentukan fungsi pendapatan total untuk penjualan 3 produk tersebut. 

b. Tentukan fungsi biaya total per tahun untuk memproduksi tiga rasa tersebut. 

c. Tentukan fungsi keuntungan untuk penjualan tiga produk tersebut. 

d. Berapa keuntungan tahunan jika terjual kacang atom pedas 20.000 bungkus, gurih 40.000 bungkus, 

dan manis 10.000 bungkus ? 

 

2. Sebuah perusahaan memproduksi yoghurt dengan harga Rp. 2.500 per botol. Tiap botol 

membutuhkan biaya variabel Rp. 1.800 dan biaya tetap tahunan Rp. 25.000.000. Jika x adalah jumlah 

botol yang diproduksi dan terjual dalam satu tahun, 

a. Tentukan fungsi biaya total. 

b. Tentukan fungsi pendapatan total. 

c. Tentukan fungsi keuntungan. 

d. Berapa keuntungan per tahun jika diproduksi dan terjual 100.000 botol dalam satu tahun? 

e. Berapa botol yang harus diproduksi supaya BEP ? 

 

3. Sebuah perusahaan menjual roti pisang seharga Rp. 2.500 per bungkus. Biaya variabel per bungkus 

Rp. 1.300 dan biaya tetap Rp. 15.000.000. Berapa bungkus yang harus terjual supaya BEP ? 

 

4. Seorang wiraswastawan memutuskan membeli pabrik ayam goreng seharga Rp. 30 juta. Harga ayam 

goreng adalah Rp. 3.500 per potong dan biaya variabel per potong Rp. 1.000 (bahan baku, pegawai, dll.). 

Berapa potong ayam goreng yang harus terjual supaya dapat menutup biaya pembelian pabrik tersebut 

(Rp. 30 juta) ? 
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5. Make or Buy Decision. Diasumsikan perusahaan dapat membeli minyak goreng dari supplier dengan 

harga Rp. 8.000/liter, atau menginvestasikan Rp. 40.000.000 dalam peralatan dan memproduksi minyak 

goreng tersebut dengan biaya Rp. 5.500/liter. 

a. Tentukan jumlah minyak goreng sehingga biaya total pembelian sama dengan biaya produksi. 

b. Pilihan mana yang biayanya minimum jika kebutuhan 15.000 liter ? Berapa biaya minimumnya? 

 

6. Advertising Campaign. Sebuah perusahaan membuat iklan untuk tayangan TV. Pembuatan iklan 

tersebut membutuhkan biaya Rp. 150 juta (biaya tetap), dan perusahaan harus membayar Rp. 15 juta 

per menit untuk spot iklan TV. Diperkirakan bahwa tiap satu menit spot iklan dapat meningkatkan 

penjualan Rp. 70 juta. Dari Rp. 70 juta ini, Rp. 47,5 juta dialokasikan untuk menutup biaya variabel dan 

Rp. 15 juta untuk biaya spot iklan, sisanya untuk biaya tetap dan keuntungan. 

 

a. Berapa menit iklan yang dibutuhkan untuk menutup biaya pembuatan iklan ? 

b. Jika perusahaan menggunakan spot iklan 1 menit sebanyak 15 kali, tentukan pendapatan total, biaya 

total (biaya produksi dan biaya iklan), dan keuntungan/kerugian total dari iklan tersebut. 

 

7. Sebuah perusahaan merencanakan memproduksi dan menjual 3 produk. Tabel berikut 

menggambarkan data harga dan biaya untuk 3 produk tersebut. 

 

 Produk 

 1 2 3 

Harga jual/unit Rp. 750 Rp. 600 Rp. 830 

Biaya variabel/unit Rp. 500 Rp. 400 Rp. 670 

 

Konsultan perusahaan memperkirakan tiga produk tersebut terjual dalam bentuk campuran yaitu 3 

unit produk 2 dan 5 unit produk 3 terjual untuk tiap 2 produk 1 yang terjual. Jika biaya tetap Rp. 37 

juta, tentukan jumlah unit tiap produk yang dibutuhkan supaya BEP. 

 

 Belajarlah dari kesalahan orang lain. 
Anda tidak dapat hidup cukup lama 

untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri
 

Martin Vanbee
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BAB V 
PROGRAM LINEAR 

 
PENGERTIAN 
 

Persoalan program linear adalah suatu persoalan untuk menentukan masing-masing besarnya nilai 

variabel sedemikian rupa, sehingga nilai fungsi tujuan atau fungsi obyektif linear menjadi optimum 

(maksimum atau minimum) dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. 

 

Bentuk umum persoalan program linear dapat ditulis sebagai berikut : 

 

Maksimum Z = c1x1 + c2x2 + ...... + cnxn 

 

Dengan batasan : a11x1 + a12x2 + ...... + a1nxn ≤ b1 

 

 

 

        am1x1 + am2x2 + ...... + amnxn ≤ bn 

 

        x1 ≥  0, ......, xn ≥ 0 

atau : 

 

Minimum Z = c1x1 + c2x2 + ...... + cnxn 

 

Dengan batasan : a11x1 + a12x2 + ...... + a1nxn ≥ b1 

 

 

 

        am1x1 + am2x2 + ...... + amnxn ≥ bn 

 

        x1 ≥  0, ......, xn ≥ 0 

 

Dalam hal ini, Z adalah fungsi tujuan/fungsi obyektif 

Untuk pembicaraan selanjutnya, hanya untuk 2 variabel 
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PENYELESAIAN 
 

Persoalan program linear dengan 2 variabel, dapat diselesaikan dengan metoda grafik. Untuk persoalan 

yang variabelnya lebih dari dua, digunakan metode simpleks. Dalam bab ini hanya dibahas metode 

grafik. 

 

Dengan metode grafik, langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

1. Menentukan himpunan penyelesaian dari batasan-batasannya (termasuk daerah yang diarsir) 

2. Mencari titik kritisnya (ekstrim) 

3. Menentukan nilai Z pada setiap titik 

4. Z yang paling besar (untuk persoalan maksimum), atau Z yang paling kecil (untuk persoalan 

minimum) merupakan nilai fungsi tujuan yang optimal 

 

Contoh : 
A. Fungsi tujuan : maksimum, Z = 4x1 + x2 

 

    Dengan batasan : 3x1 + x2 ≤ 6 

   x1 + 2x2 ≤ 4 

   x1 ≥ 0; x2 ≥ 0 

    tentukan Z 

 

Penyelesaian : 

1. Mula-mula garis g1 : 3x1 + x2 = 6 dan garis g2 : x1 + 2x2 = 4 kita lukis pada grafik cartesius. 

3x1 + x2= 6 ; x1 = 0, maka x2 = 6  A(0,6) 

    x2 = 0, maka x1 = 2  B(2,0) 

Titik A dan B dihubungkan untuk mendapatkan garis g1. 

x1 + 2x2 =4; x1 = 0, maka x2 = 2  C (0,2) 

    x2 = 0, maka x1 = 4  D (4,0) 

 

Tentukan himpunan titik-titik (x1,x2) yang memenuhi ketidaksamaan 3x1 + x2 ≤ 6; x1 + x2 ≤ 4, dan 

dalam hal ini titik (0,0) dapat dijadikan senagai patokan. Apabila (0,0) memenuhi, maka diarsir daerah 

yang memuat titik (0,0). Apabila (0,0) tidak memenuhi, maka diarsir daerah yang tidak memuat titik 

(0,0). 

3x1 + x2 ≤ 6 3.0 + 1.0 = 0, benar ≤ 6 diarsir daerah yang memuat (0,0) 

x1 + 2x2 ≤ 4 1.0 + 2.0 = 0, benar ≤ 4 diarsir daerah yang memuat (0,0) 
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x1 ≥ 0  daerah yang diarsir, sebelah kanan sumbu x2 

x2 ≥ 0  daerah yang diarsir, sebelah atas sumbu x1 

maka yang kena arsir 4 kali merupakan himpunan penyelesaian dari batasan-batasannya. Jadi 

himpunan penyelesaiannya adalah OBEC (lihat gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Titik-titik kritis : 

O (0,0); B(2,0);  E(1 3 , 1 1); C(0,2) 

                                       5      5 

Titik E dapat diperoleh dengan memotongkan garis AB dan garis CD sebagai berikut : 

3x1 + x2 = 6  x2 6x1 + 2x2 = 12 

x1 + 2x2 = 4  x1   x1 + 2x2 = 4 

    5x1     = 8  x1 =  1 3 

                                       5 

1 3 + 2 x2 = 4 

   5 

      2x2 = 4 – 1 3 

             5 

       

     2x2 = 2 2 

       5 

        x2 = 1 1 

       5 

Koordinat titik kritis E (1 3 , 1 1) 

             5     5 

3. Nilai Z untuk setiap titik kritis 

O (0,0)  Z = 4.0 + 1.0 = 0 
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B(2,0)  Z = 4.2 + 1.0 = 8 

E(1 3 , 1 1) Z = 4 . 1 3 + 1 . 1 1 = 7 3 

 5       5     5      5   5  

C(0,2)  Z = 4.0 + 1.2 = 2 

4. Maka Z maksimum = 8 untuk titik B(2,0) atau x1 = 2 dan x2 = 0 

 

B. Seorang ibu akan membuat 2 jenis kue, yaitu bolu dan donat. Kue bolu memerlukan 200 gram 

tepung dan 20 gram mentega untuk 10 buah. Kue donat memerlukan 100 gram tepung dan 15 gram 

mentega untuk 5 buah. Ibu akan menjual kue bolu dengan harga Rp. 1.200/buah dan kue donat Rp. 

1.500/buah. Jika tepung yang tersedia 5 kg dan mentega 0,6 kg, berapakah banyaknya kue bolu dan 

kue donat yang harus dibuat ibu supaya memperoleh harga penjualan yang paling besar? 

 

Diketahui : 

kue Tepung (g) Mentega (g) Harga (Rp) 

Bolu 200 20 1.200 

Donat 100 15 1.500 

tersedia 5.000 600 ? 

 

Ditanyakan : kue bolu dan kue donat yang dibuat supaya penjualan maksimal? 

Misalkan : x = jumlah resep kue bolu 

  Y = jumlah resep kue donat 

Fungsi tujuan : pendapatan maksimal Z = 12.000 x + 7.500 y (mengapa seperti ini?) 

 

Batasan : I. Tepung    200 x + 100 y ≤ 5.000 

  II. Mentega    20 x + 15 y   ≤ 600 

  x ≥ 0 dan y ≥ 0 

mencari titik-titik kritis adalah dengan memotongkan garis 200 x + 100 y = 5.000  dengan 20 x + 15 y 

= 600 dan mencari titik-titik potong antara garis-garis tersebut dengan sumbu x dan sumbu y. 

Selanjutnya menentukan daerah yang memenuhi batasan-batasan yang diberikan. Dalam gambar di 

bawah, himpunan penyelesaiannya ada pada daerah yang diarsir. Sehingga titik-titik kritisnya adalah 

titik OBEC. O(0,0), B(25,0), E, dan dan C(0,40). Titik E adalah titik potong garis 200x + 100y = 5.000 

dan garis 20x + 15 y = 600. 
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         200x + 100y = 5.000 

         x = 0, y = 50 A(0,50) 

         y = 0, x = 30 B(25,0) 

         20x + 15y = 600 

         x = 0, y = 40 C(0,40) 

         y = 0, x = 30 D(30,0) 

 

 

 

 

Adapun koordinat titik E adalah : 

20 x + 15 y = 600  x1 20x + 15y = 600 

200x + 100y = 5.000 :10 20x + 10y = 500 

       5y = 100 

         y = 20 

 20x + 15y = 600 

 20x + (15)(20) = 600 

 20x = 600 – 300 

 20x = 300 

     x = 15 

 nilai Z pada titik-titik kritis : 

 O (0,0)  Z = 12.000 (0) + 7.500 (0) = 0 

 B (25,0)  Z = 12.000 (25) + 7.500 (0) = 300.000 

 E (15,20)  Z = 12.000 (15) + 7.500 (20) = 330.000 

 C (0,40)  Z = 12.000 (0) + 7.500 (40) = 300.000 

 

 Nilai Z maksimum terletak pada titik B (15,20), yaitu Rp. 330.000. 

 Jadi ibu harus membuat kue bolu sebanyak 15 resep dan kue donat 20 resep supaya dihasilkan 

penjualan paling besar, yaitu Rp. 330.000 
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C. Seorang penjaja buah-buahan yang menggunakan gerobak, menjual apel dan melon. Harga 

pembelian apel Rp. 10.000 per kg dan melon Rp. 4.000 per kg. Apabila modalnya Rp. 2.500.000 dan 

muatan gerobaknya tidak dapat melebihi 400 kg, dan jika keuntungan tiap kg apel 2 kali keuntungan 

tiap kg melon, maka untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin pada setiap pembelian, 

pedagang itu harus membeli berapa kg apel dan melon? 

 

Diketahui : 

Buah Harga/kg Banyaknya Untung 

Apel 10.000 x 2a 

Melon 4.000 y a 

 2.500.000 400  

 

Ditanyakan : apel dan melon yang dibeli supaya keuntungan maksimal? 

Misalkan : x = kg apel 

  Y = kg melon 

Fungsi obyektif : keuntungan maksimum Z = 2ax + ay 

Batasan : I. Modal  10.000x + 4.000y ≤ 2.500.000 

  II. Muatan    x + y ≤ 400 

  x ≥ 0 dan y ≥ 0 

mencari himpunan penyelesaian : 

modal    x = 0        y = 625  A (0,625) 

    y = 0        x = 250  B (250,0) 

muatan      x = 0  y = 400  C (0,400) 

       y = 0  x = 400   D (400,0) 
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E  10.000x + 4.000y = 2.500.000       : 4.000   2,5x + y = 625  

   X + y         = 400          x + y = 400 

               1,5x  = 225 

          x = 150 

  x + y = 400       150 + y = 400 

         y = 400 – 150 

         y = 250 

Titik kritis : OBEC 

O (0,0)     Z = 0 

B (250,0)          Z =  2a (250) + 0 = 500a 

E (150,250)  Z = (2a) (150) + a (250) = 550a 

C (0,400)  Z = 0 + a (400) = 400a 

Z maksimal adalah titik C, yaitu x = 150 dan y = 250 

Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimal, apel yang harus dibeli adalah 150 kg dan melon 250 

kg 

 

D. Wafer krim keju yang harga belinya Rp. 2.000 per bungkus dijual dengan laba Rp. 400 per bungkus, 

sedangkan wafer coklat yang harga belinya Rp. 1.000 per bungkus dijual dengan laba Rp. 300 per 

bungkus. Seorang pedagang makanan mempunyai modal Rp. 800.000 dan kiosnya maksimum 

menampung 500 bungkus wafer. Berapakah wafer krim keju dan wafer coklat yang harus dibeli jika 

pedagang itu ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya? 

Diketahui : 

Wafer  Harga  Laba  Banyaknya  

Keju 2.000 400 A 

Coklat  1.000 300 b 

 800.000 ? 500 

 

Ditanyakan : jumlah wafer keju dan wafer coklat supaya keuntungan maksimal? 

Misalkan  a = jumlah wafer keju 

  b = jumlah wafer coklat 

Fungsi tujuan : keuntungan maksimal Z = 400 a + 300 b 

Batasan : I. Modal       2.000a + 1.000b ≤ 800.000 

  II. Jumlah       a + b ≤ 500 

     a ≥ 0 dan b ≥ 0 
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mencari himpunan penyelesaian : 

modal      a = 0  b = 800  P (0,800) 

      a = 0  b = 400  Q (400,0) 

muatan      a = 0 b = 500  R (0,500) 

       a = 0 b = 500  S (500,0) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

T  2.000a + 1.000b = 800.000           : 1.000   2a + y = 800  

   a +  b       = 500           a + b = 500 

                 a  = 300 

  a + b = 500       300 + b = 500 

         b = 500 – 300 

         b = 200 

Titik kritis : OQTR 

O (0,0)     Z = 0 

Q (400,0)          Z =  (400) (400) + 0 = 160.000 

T (300,200) Z = (400) (300) + (300) (200) = 180.000 

R (0,500)  Z = 0 + (300) (500) = 150.000 

Z maksimal adalah titik T, yaitu a = 300 dan b = 200 

Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimal, wafer keju yang harus dibeli adalah 300 bungkus 

dan wafer coklat 200 bungkus 

  

   b 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     a



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BAHAN AJAR MATEMATIKA 

Semester 1 Judul Materi/Topik: BAB I – BAB VI Prodi Pendidikan 
Teknik Boga  

No. BAK/TBB/TKF201/04 Revisi : 00 Tgl. 19 Agustus 2009 Hal 52  dari 59 
 

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : 

Ichda Chayati, M.P. 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen          

tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nani Ratnaningsih, M.P. 

 

Catatan 
Untuk menyelesaikan persoalan program linear, maka langkah-langkahnya adalah : 

1. tulis semua yang diketahui 6. tentukan himpunan penyelesaian (+arsir) 

2. tulis yang ditanyakan 7. cari titik potongnya 

3. tulis permisalan 8. cari nilai Z pada masing-masing titik kritis 

4. tulis fungsi tujuan 9. tentukan nilai Z optimum (max/min) 

5. tulis batasan-batasan 10. buat kesimpulan (Jadi ....) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Keinginan manusia adalah seperti koin-koin kecil 
yang dibawanya dalam sebuah kantong. Semakin 
banyak yang dimiliki, akan semakin memberatkan 

 
(Satya Sai Baba) 



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BAHAN AJAR MATEMATIKA 

Semester 1 Judul Materi/Topik: BAB I – BAB VI Prodi Pendidikan 
Teknik Boga  

No. BAK/TBB/TKF201/04 Revisi : 00 Tgl. 19 Agustus 2009 Hal 53  dari 59 
 

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : 

Ichda Chayati, M.P. 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen          

tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nani Ratnaningsih, M.P. 

 

Pekerjaan Rumah 
Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar 

 

1. Luas suatu los kios yang disewakan adalah 100m2.  Luas rata-rata untuk sebuah kios makanan 

kering  adalah 10m2 dan untuk sebuah kios makanan basah adalah 20m2. Los kios itu tidak boleh 

menampung lebih dari 8 pedagang makanan. Jika tarif sewa untuk kios makanan kering Rp. 200.000 

per bulan dan kios makanan basah Rp. 250.000 per bulan, berapakan pendapatan maksimum 

pemilik los kios itu per bulan dan berapa luas los kios yang disewakan masing-masing untuk 

makanan kering dan basah? 

 

2. Suatu rumah sakit memerlukan minimal 150 unit kalori dan 130 unit protein untuk setiap pasien per 

harinya. Apabila setiap kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan 

setiap kg ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein dengan harga masing-masing 

per kilogramnya adalah Rp. 50.000 dan Rp. 40.000, tentukan biaya minimal untuk kebutuhan 100 

pasien rumah sakit tersebut. 

 

3. Seorang pedagang kaki lima menyediakan uang Rp. 1.650.000 untuk membeli kemeja dengan harga 

Rp. 20.000 per buah dan celana Rp. 50.000 per buah. Jumlah kemeja yang ia beli tidak kurang dari 3 

kali jumlah celananya. Ia mengambil keuntungan Rp. 10.000 per kemeja dan Rp. 30.000 per celana. 

Jika barang-barang yang ia beli dengan cara tersebut di atas terjual habis, berapakah keuntungan 

sebesar-besarnya dapat ia peroleh dan berapa kemeja dan celana yang dibeli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat kebahagiaan 
 

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, 
tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, 
tetapi selalu berada di atas kepala orang lain 

 
 (Thomas Hardy) 
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BAB VI 
PROPORSI 

 
A.  INFORMASI GIZI 

Saat ini sudah tersedia banyak macam produk makanan yang beredar di pasaran. Tapi apakah makanan 

itu sesuai dengan kebutuhan gizi kita? Hal itu bisa diketahui dari nutrition facts (informasi nilai gizi).  
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1. Serving Size (Takaran Saji) 
Takaran saji menunjukkan porsi sekali makan. Takaran saji dinyatakan dalam satuan gelas (diikuti 

dengan satuan ml), atau keping (diikuti dengan satuan gram), dan lain lain. Satu takaran saji ini 

digunakan sebagai acuan jumlah zat gizi yang tertulis di label gizi ini. Jadi kalau kita mengkonsumsi 

makanan tersebut sejumlah 2 takaran saji, maka zat gizi yang kita konsumsi menjadi 2 kali lipat dari zat 

gizi yang tertera pada label gizi.  

 

Servings per Container (Jumlah Sajian per Kemasan) 
Informasi ini menunjukkan jumlah takaran saji dalam satu kemasan. Jumlah sajian per kemasan 

diperoleh dari berat bersih makanan dibagi takaran saji. 

 

Misal: Pada label gizi produk susu cair 1 liter tertulis informasi berikut: 

• Takaran saji: 250 ml 

• Jumlah Sajian per Kemasan: 4 

Artinya:  

- Porsi sekali minum (untuk orang dewasa) adalah 250 ml 

- Untuk menghabiskan semua susu dalam kemasan tersebut, maka seseorang harus minum susu 

tersebut sebanyak 4 kali  

2. Calories (Energi total) 
Jumlah energi yang terkandung dalam satu kali penyajian makanan tersebut. Jumlah energi dinyatakan 

dengan satuan kalori. Informasi ini bermanfaat untuk memperkirakan kecukupan energi per hari. Selain 

itu, informasi ini juga berguna supaya konsumsi energi tidak melebihi kebutuhan. Konsumsi energi yang 

terlalu banyak akan mengakibatkan kegemukan/obesitas. 

 

Calories from fat (Energi dari lemak)  
Informasi ini menunjukkan jumlah energi yang berasal dari lemak.  

Misal: Pada label gizi produk susu cair 1 liter tertulis informasi berikut: 

• Energi Total: 150 kkal 

• Energi dari Lemak: 70 kkal 

Artinya: Apabila kita mengkonsumsi susu cair tersebut sebanyak 1 porsi maka kita akan mendapatkan 

energi sebanyak 150 kkal. Dari total energi sebanyak 150 kkal ini, energi yang berasal dari lemak adalah 

70 kkal. Sedangkan energi yang berasal dari sumber lain (karbohidrat dan protein) adalah 80 kkal. 
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Petunjuk umum mengenai kandungan energi dalam bahan pangan: 

• 40 kkal: Kandungan energi rendah 

• 100 kkal: Kandungan energi menengah 

• 400 kkal: Kandungan energi tinggi 

3.  Zat Gizi yang Harus Dibatasi 

a.   Total fat (Lemak Total) 
Lemak total menunjukkan berapa gram lemak yang terkandung dalam satu porsi makanan. 

Sedangkan angka dalam persen (yang disebut AKG) menunjukkan kontribusi jumlah kandungan 

gizi dalm satu porsi makanan tersebut terhadap kebutuhan harian. Makanan untuk orang dewasa 

biasanya dihitung berdasarkan kebutuhan energi sebanyak 2000 kkal.  

 

Dibawah tulisan Lemak Total, kadang tertulis: 

• Saturated Fat (Lemak Jenuh): menyataan kandungan lemak jenuh dalam makanan. 

• Trans fat (Lemak Tak Jenuh Trans). Lemak tak jenuh terdiri atas 2 macam, yaitu tipe cis 

dan trans. Lemak trans menyebabkan kanker. 

Unsaturated fat (Lemak Tidak Jenuh) hampir tidak pernah tercantum dalam label.  

Unsaturated fat = Total fat – (saturated fat + trans fat) 

b.   Cholesterol (Kolesterol). Kolesterol menyebabkan penyakit kardiovaskuler. 

c.  Sodium (Natrium) meliputi garam alami dan garam tambahan. Biasanya garam dapur (NaCl) 

mengandung natrium sebanyak 40%. Terlalu banyak mengkonsumsi natrium akan 

mengakibatkan kenaikan tekanan darah. 

4. Zat Gizi lain 

a.  Total carbohydrate (Karbohidrat Total), meliputi semua jenis karbohidrat, baik berupa gula 

maupun serat.  

• Dietary fiber (Serat). Serat dapat membantu memperlancar sistem pencernaan dan 

mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. 

• Sugar (Gula). Konsumsi gula bagi penderita kencing manis (diabetes melitus) harus 

dikurangi. 
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b. Protein. 

c. Vitamin dan Mineral. Biasanya suatu produk makanan hanya memenuhi sedikit kebutuhan 

vitamin dan mineral harian. Kebutuhan vitamin dan mineral harian dapat dipenuhi dengan makan 

makanan yang bervariasi. 

5. Dasar perhitungan AKG.  

Informasi AKG untuk makanan yang sasarannya konsumen umum berdasar pada kebutuhan energi 

harian sebanyak 2000 kkal. Sedangkan kebutuhan harian konsumen lain (bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu 

menyusui) dapat dilihat pada lampiran Keputusan Kepala Badan POM mengenai Acuan Label Gizi. 

6. Percent Daily Value atau %DV (Angka Kecukupan Gizi atau  AKG).  

Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial, yang berdasarkan 

pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. AKG 

menunjukkan banyaknya zat-zat gizi yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai dan mempertahankan 

status gizi yang baik. 

jumlah zat X dalam 1 takaran saji makanan% AKG zat X =  x 100%
jumlah zat X pada acuan gizi BPOM

 

Nilai AKG dapat menginformasikan apakah makanan tersebut mempunyai kandungan gizi yang tinggi 

atau rendah. Secara umum, dapat dinyatakan: 

-   Mengandung zat X dengan AKG < 5% : makanan tersebut rendah kandungan X 

-   Mengandung zat X dengan AKG > 20% : makanan tersebut tinggi kandungan X 

 

B.  PERHITUNGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 
 

Acuan Label Gizi adalah berdasar Keputusan Kepala Badan POM RI (terlampir). Setiap jenis makanan 

mempunyai target konsumen yang berbeda. Acuan label gizi menurut Badan POM dibagi menjadi: 

- umum 

- bayi 0-6 bulan 

- bayi 7-23 bulan 

- anak 2-5 tahun 

- ibu hamil 
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- ibu menyusui 

 

Contoh: Target konsumen suatu jenis makanan adalah anak umur 2-5 tahun. Berdasar Keputusan 

Kepala Badan POM, nilai acuan label gizi adalah sbb: 

No. Gizi Satuan Nilai 

1 Energi Kal 1300

2 Lemak total g 40

3 Protein g 35

4 Karbohidrat total g 200

5 Karoten total mcg 5280

 

 Satu takaran saji makanan tersebut adalah 50 gram. 

Kandungan gizi per 1 takaran saji adalah sbb: 

No. Gizi Satuan Nilai 

1 Energi Kal 1300

2 Lemak total g 3

3 Protein g 5

4 Karbohidrat total g 50

5 Karoten total mcg 1500

 

 Maka: 

3% AKG Lemak Total =  x 100%
40

= 7,5%
 

 
5% AKG Protein = x100%

35
=14,3%

 

 
=

50% AKG Karbohidrat Total = 100%
200
25%

x  

 
1500% AKG Karoten Total =  x 100%
5280

=28,4%
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Perhatikan Informasi Nilai Gizi dari dua mie instan ini. 

       Mie Sedap Goreng    Mie Sedap Kuah  

 
Tugas Anda adalah : 

a) Tentukan % AKG dari zat-zat gizi yang ada pada kedua mie instan tersebut (pada masing-masing 

takaran sajinya), berdasarkan standar kecukupan gizi Badan POM. Target konsumen mie instan 

tersebut adalah konsumen umum. 

b) Bandingkan % AKG kedua mie instan tersebut : 

1) pada takaran saji yang sama 

2) pada takaran sajinya masing-masing 

dan mana yang akan Anda pilih? Jelaskan 

 

Langkah perhitungan: 

1. Tuliskan informasi nilai gizi asli (AKG asli) dari kedua mie instant tersebut 

2. Pilih salah satu mie instant yang digunakan sebagai standar untuk penghitungan takaran saji 

3. Tentukan nilai konversi untuk mie instant yang bukan standar 

4. Tuliskan nilai gizi kedua jenis mie instant setelah disamakan takaran sajinya 

5. Bandingkan nilai gizi kedua jenis mie instant tersebut  

6. Buat kesimpulan, jenis susu mana yang anda pilih dan apa alasannya 

 

 

Takaran saji : 91 g 
Jumlah sajian per kemasan : 1 
Energi total 400 kkal 
Energi dari lemak 150 kkal 
Lemak total 17 g 
Lemak jenuh 8 g 
Protein 10 g 
Karbohidrat total 53 g 
Serat makanan 2 g 
Natrium 1000 mg 

Takaran saji : 70 g 
Jumlah sajian per kemasan : 1 
Energi total 320 kkal 
Energi dari lemak 120 kkal 
Lemak total 13 g 
Lemak jenuh 6 g 
Protein 8 g 
Karbohidrat total 42 g 
Serat makanan 2 g 
Natrium 1370 mg 


