


i



Aktif Menggunakan Matematika
Untuk SMK/MAK Kelas XII
Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi

Penulis :  Kana Hidayati 
  Sari Dewi
  Adityo Suksmono
Editor :  Tim Visindo Media Persada
Ilustrasi, Tata Letak :  Tim Visindo Media Persada
Perancang Kulit :  Tim Visindo Media Persada

Ukuran Buku : 17,6 × 25 cm 

510.07
HID HIDAYATI, Kana
   a      Aktif menggunakan matematika 3: untuk Kelas XII/ Sekolah Menengah Kejuruan/  
 Madrasah Aliyah Kejuruan Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran,  dan  Akuntansi/  
 Kana  Hidayati, Sari Dewi, Adityo Suksmono ;  editor Tim Visindo Media Persada --   
 Jakarta:  Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
   vi, 178 hlm. : ilus. ; 25 cm
                     Bibliografi : hlm.178
                   Indeks 
   ISBN 979-462-942-1
      1. Matematika-Studi dan Pengajaran       I. Judul
   II. Dewi, Sari              III. Suksmono, Adityo

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit PT. Visindo Media Persada

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional 
Tahun 2008

Diperbanyak oleh ...



iii

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, 
pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/
penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet 
(website) Jaringan Pendidikan Nasional.
 Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 
dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat 
kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008.
 Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para 
penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada 
Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa 
dan guru di seluruh Indonesia.
 Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada 
Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, 
dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk 
penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks 
pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh 
Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat 
memanfaatkan sumber belajar ini.
 Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada 
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-
baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. 
Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2008
Kepala Pusat Perbukuan

 

Kata Sambutan



iv

 Matematika merupakan ilmu yang sangat berkaitan dengan kehidupan. 
Sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, matematika merupakan ilmu dasar 
yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang ilmu yang 
lain. Misalnya, Fisika, Kimia, Biologi, Akuntansi, Ekonomi, Sosial, dan 
Astronomi.
 Melihat betapa pentingnya matematika maka perlu adanya peningkatan 
kualitas pendidikan matematika di sekolah agar membentuk manusia yang 
memiliki daya nalar dan data pikir yang kreatif dan cerdas dalam memecahkan 
masalah, serta mampu mengomunikasikan gagasan-gagasannya. Pendidikan 
matematika harus dapat membantu Anda menyongsong masa depan dengan 
lebih baik. 
 Atas dasar inilah, kami menerbitkan buku Aktif Menggunakan Matematika 
ini ke hadapan Anda, khususnya para siswa sekolah menengah kejuruan. 
Buku ini menghadirkan aspek konstektual bagi Anda dengan menggunakan 
pemecahan masalah sebagai bagian dari pembelajaran untuk memberikan 
kesempatan kepada Anda membangun pengetahuan dan mengembangkan 
potensi diri.
 Materi pelajaran matematika dalam buku ini bertujuan membekali Anda 
dengan pengetahuan dan sejumlah kemampuan untuk memasuki jenjang yang 
lebih tinggi, serta mengembangkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena itu, menempatkan Aktif Menggunakan Matematika sebagai 
teori dalam kelas akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran.
 Materi-materi bab di dalam buku ini disesuaikan dengan perkembangan 
ilmu dan teknologi terkini. Buku ini juga diajikan dengan bahasa yang mudah 
dipahami dan komunikatif sehingga mempermudah siswa dalam mempelajari 
buku ini.
 Kami menyadari bahwa penerbitan buku ini tidak akan terlaksana dengan 
baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan 
hati yang tulus, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang 
diberikan. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan dan 
kemajuan pendidikan di Indonesia.
 

         

                 Tim Penyusun
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Peluang

Bab 1

A. Ruang Sampel 
Percobaan

B. Kaidah 
Pencacahan

C. Peluang

Sumber: www.kla
ten.go.id

Konsep peluang telah Anda pelajari di SMP. Banyak 
masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan 
menggunakan konsep peluang. Salah satu contoh dalam bidang 
sosial yang menerapkan konsep peluang disajikan sebagai 
berikut.

Di suatu kompleks pemukiman akan diadakan pemilihan 
kepengurusan Rukun Tetangga (RT) yang terdiri atas ketua RT, 
sekretaris RT, dan bendahara RT. Setelah didata, diperoleh empat 
calon ketua RT dan sekretaris RT, yaitu A, B, C, dan D. Adapun 
calon bendahara RT ada dua orang, yaitu E dan F. Berapakah 
banyaknya susunan kepengurusan RT yang dapat terbentuk? 
Menurut Anda, berapakah peluang terpilihnya C sebagai ketua 
RT dan D sebagai sekretaris RT? Agar Anda dapat menyelesaikan 
masalah tersebut, pelajarilah bab ini dengan baik.

1

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk memecahkan masalah 
dengan konsep teori peluang di antaranya, mendeskripsikan 
kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, serta menghitung 
peluang suatu kejadian.
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Materi tentang Peluang dapat digambarkan sebagai berikut.

Peta Konsep

Ruang Sampel 
Percobaan

mempelajari

Diagram
Pohon

Tabel 
Silang

Pasangan
Terurut

Aturan
Perkalian

Menghitung
Peluang

Permutasi
Siklis

Kombinasi Frekuensi
Harapan

Permutasi
Unsur
Sama

Permutasi Peluang
Kejadian
Majemuk

Ruang
Sampel

Frekuensi
Harapan

terdiri
atas

terdiri
atas

mempelajari

meliputi

dengan
cara

Kaidah
Pencacahan Peluang

Peluang

Soal Pramateri

1. Susunlah anggota himpunan-himpunan 
berikut.
a. Himpunan bilangan cacah.
b. Himpunan bilangan cacah genap.
c. Himpunan bilangan asli.
d. Himpunan bilangan prima.
e. Himpunan bilangan cacah ganjil.

2. Hitunglah nilai faktorial herikut.
a. 6!
b. 7!
c. 8!
d. 9!
e. 10!

3. Hitunglah nilai-nilai berikut.

a. 
6
3

!
!

b. 
5
2

!
!

c. 
8
7

!
!

d. 
9
5

!
!

e. 
10
8

!
!

Kerjakanlah soal-soal berikut, sebelum Anda mempelajari bab ini.
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A Ruang Sampel Percobaan

. Tentukan ruang sampel dari himpunan bilangan cacah genap
yang kurang dari 10.

Jawab:
Himpunan bilangan cacah =  {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...}
Himpunan bilangan cacah genap =  {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...}
Himpunan bilangan cacah genap kurang dari 10 =  {0, 2, 4, 6, 
8}
Jadi, ruang sampel dari himpunan hasil percobaan tersebut adalah
S = {0, 2,  4,  6, 8}.S

Contoh Soal 1.1

Kata Kunci

• ruang sampel
• himpunan
• titik contoh
• percobaan

Pada Subbab ini, Anda akan mempelajari ruang sampel 
percobaan. Lakukanlah oleh Anda kegiatan berikut.

Lambungkanlah sebuah dadu. Amati mata dadu, berapa yang 
muncul? Mata dadu yang mungkin muncul adalah mata dadu 1, 
mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata 
dadu 6.

Dalam statistika, kegiatan melempar dadu dinamakan 
percobaan. Himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi 
pada percobaan dinamakan ruang sampel atau ruang contoh. 
Ruang sampel dinotasikan dengan S.

Jadi, ruang sampel dari kegiatan melempar dadu adalah      
S = {mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata 
dadu 5, mata dadu 6}. 

Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata 
dadu 5, dan mata dadu 6 yang merupakan anggota himpunan 
dari ruang sampel dinamakan titik contoh atau titik sampel. 

Berikut ini disajikan beberapa contoh percobaan beserta 
ruang sampelnya yang sering Anda temukan dalam kehidupan 
sehari-hari.
Tabel 1.1  Tabel Percobaan dan Ruang Sampel

No. Percobaan Ruang Sampel

1. Melaksanakan UAN {lulus UAN, tidak lulus UAN}

2. Pertandingan sepakbola {menang, kalah, seri}

3. Berniaga {untung, balik modal, rugi}

Agar Anda memahami mengenai ruang sampel percobaan, 
pelajarilah contoh berikut.
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2. WHO menetapkan bahwa pelaksanaan konferensi Kesehatan 
Dunia dua tahun yang akan datang dilaksanakan di salah satu 
ibu kota negara Asia Tenggara. Sampai saat ini WHO masih 
merahasiakan lokasi pastinya. Dapatkah Anda membuat ruang 
sampel lokasi pelaksanaan konferensi Kesehatan Dunia dua tahun 
yang akan datang?

Jawab:
 Himpunan Ibu kota negara-negara di Asia Tenggara =  {Jakarta, 

Kuala Lumpur, Dili, Bangkok, Singapura, Bandar Sri Begawan, 
Manila, Yangoon, Phnom Penh, Vientiane, Hanoi}.

 Jadi, ruang sampel lokasi pelaksanaan konferensi kesehatan dunia  
adalah S =  {Jakarta, Kuala Lumpur, Dili, Bangkok, Singapura, 
Bandar Sri Begawan, Manila, Yangoon, Phnom Penh, Vientiane, 
Hanoi}.

Sekarang, perhatikan oleh Anda pada percobaan pelemparan 
dua  dadu. Dapatkah Anda menentukan ruang sampelnya?

Pada pelemparan dua  dadu secara bersamaan, mata dadu 
yang mungkin muncul pada dadu I dan II masing-masing adalah 
mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 
5, dan mata dadu 6. 

Kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan dua  dadu 
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2  Tabel Ruang Sampel Pelemparan Dua Dadu
Dadu II

Dadu I 1 2 3 4 5 6

1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)

2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)

3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)

4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)

5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)

6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)

Dari Tabel 1.2 ruang sampel pada pelemparan dua dadu 
adalah S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), 
(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3),  (3, 4), (3, 5),  
(3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), 
(5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}.

Agar Anda lebih memahami materi mengenai ruang sampel 
dari suatu kejadian, pelajarilah contoh berikut.

Notes

Kejadian adalah 
sebarang himpunan 
bagian dari ruang sampel.
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Contoh Soal 1.2

1. Tentukan ruang sampel dari kejadian-
kejadian berikut.
a. Pelemparan sebuah dadu dan sebuah

uang logam.
b. Pelemparan tiga mata uang logam.
c. Negara yang menjadi juara umum 

Sea Games mendatang.
2. Dari bola yang tersedia akan dilakukan 

pengambilan secara acak terhadap 7 bola
yang masing-masing diberi sebuah nomor 

7 bilangan prima pertama. Tentukan ruang 
sampel dari kejadian tersebut.

3. Tentukan ruang sampel dari pelemparan dua 
uang logam.

4. Tentukan ruang sampel dari pelemparan dua 
uang logam dan sebuah dadu.

5. Tentukan ruang sampel dari negara tempat 
diselenggarakannya KTT G-7.

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 1.1

Tentukan ruang sampel pada percobaan melempar dua koin mata 
uang logam.

Jawab:
Sebuah koin mata uang logam terdiri atas sisi angka (A) dan gambar 
(G). Kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan dua koin mata 
uang logam disajikan pada tabel berikut.

Uang Logam II

Uang Logam I
A G

A (A, A) (A, G)

G (G, A) (G, G)

Dari tabel tersebut diperoleh ruang sampel pada pelemparan 
dua dadu adalah S = {(A, A), (A, G), (G, A), (G, G)}.

Pada Subbab A, Anda telah mempelajari pengertian ruang 
sampel dan cara menentukan ruang sampel dari suatu percobaan 
sederhana yang sering Anda temukan dalam kehidupan sehari-
hari. Contohnya, pada pelemparan dadu, pelemparan mata uang 
logam, dan sebagainya.

B Kaidah Pencacahan
Kata Kunci

• aturan perkalian
• permutasi
• kombinasi
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Dadu I Dadu IDadu II Dadu IIMata Dadu 
yang Muncul

Mata Dadu 
yang Muncul

(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
(1, 5)
(1, 6)

1
2
3
4
5
6

1

(2, 1)
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
(2, 5)
(2, 6)

1
2
3
4
5
6

2

Pada subbab ini, Anda akan mempelajari lebih dalam lagi 
mengenai metode untuk menentukan ruang sampel, menghitung 
banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, 
serta menghitung banyaknya anggota himpunan ruang sampel. 
Metode yang akan dipelajari pada bagian ini adalah aturan 
perkalian, permutasi, dan kombinasi.

Jika S menyatakan ruang sampel dari suatu percobaan maka 
banyaknya kejadian yang mungkin terjadi atau banyaknya titik 
sampel dinotasikan dengan n(S).

Coba Anda lihat kembali ruang sampel pelemparan sebuah 
dadu pada pembahasan awal Subbab A. Ruang sampelnya dapat 
ditulis dengan himpunan S = {mata dadu 1, mata dadu 2, mata 
dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6}.

Banyaknya kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan 
sebuah dadu adalah n(S) = 6. Adapun banyaknya kejadian yang 
mungkin terjadi pada pelemparan dua dadu seperti ditunjukkan 
pada Tabel 1.2 adalah n(S) = 36.

1. Aturan Perkalian
Untuk menentukan ruang sampel, Anda juga dapat 

menggunakan aturan perkalian. Untuk memudahkan, Anda harus 
menyusun ruang sampel ke dalam tabel seperti Tabel 1.2.

Penentuan ruang sampel pada aturan perkalian terdiri atas    
3 cara, yaitu diagram pohon, tabel silang, dan pasangan terurut.

Untuk membedakan penentuan ruang sampel pada 
pelemparan dua dadu dengan ketiga aturan tersebut, perhatikan 
uraian berikut.

a. Diagram Pohon
Sebuah dadu memiliki 6 mata dadu. Dengan demikian, 

setiap mata dadu pada dadu pertama dipasangkan dengan semua 
mata dadu pada dadu kedua.
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Dadu I Dadu IDadu II Dadu IIMata dadu 
yang muncul

Mata dadu 
yang muncul

(4, 1)
(4, 2)
(4, 3)
(4, 4)
(4, 5)
(4, 6)

1
2
3
4
5
6

4

(3, 1)
(3, 2)
(3, 3)
(3, 4)
(3, 5)
(3, 6)

1
2
3
4
5
6

3

(6, 1)
(6, 2)
(6, 3)
(6, 4)
(6, 5)
(6, 6)

1
2
3
4
5
6

6

(5, 1)
(5, 2)
(5, 3)
(5, 4)
(5, 5)
(5, 6)

1
2
3
4
5
6

5

Berdasarkan diagram pohon tersebut, kejadian mata 
dadu yang muncul pada pelemparan dua dadu ada 36. Ruang 
sampelnya dapat dibuat sebagai berikut.
S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), 
(2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), 
(4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), 
(5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} dan n(S) = 36.

b. Tabel Silang
Penentuan ruang sampel menggunakan tabel silang telah 

Anda pelajari seperti pada Tabel 1.2, yaitu menentukan ruang 
sampel dari dua dadu.

c. Pasangan Terurut
Misalkan, A adalah himpunan kejadian yang muncul dari 

dadu I dan B adalah himpunan kejadian yang muncul dari 
dadu II.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Himpunan pasangan terurut dari himpunan A dan B ditulis 
sebagai berikut.
A × B = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), 

(2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), 
(3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), 
(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), 
(6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}

Himpunan pasangan terurut tersebut merupakan ruang 
sampel pada pelemparan dua dadu.

Gambar 1.1
Diagram pohon dari pelemparan 
dua dadu.
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Pak Andi memiliki 4 kemeja dan 3 celana. Kemeja-kemeja yang 
dimiliki Pak Andi bermotif persegi, titik, garis, dan polos, sedangkan 
celana yang dimilikinya berwarna merah, biru, dan cokelat. Berapa 
banyakkah pasangan baju dan celana yang dapat digunakan Pak Andi 
untuk pergi ke kantor?

Jawab:
Dengan menggunakan diagram pohon diperoleh

Baju Celana Pasangan 
Baju-Celana

Persegi
merah = persegi-merah
biru  = persegi-biru
cokelat = persegi-cokelat

Titik
merah = titik-merah
biru  = titik-biru
cokelat = titik-cokelat

Garis
merah = garis-merah
biru  = garis-biru
cokelat = garis-cokelat

Polos
merah = polos-merah
biru  = polos-biru
cokelat = polos-cokelat

Berdasarkan diagram pohon tersebut, terdapat 12 pasang baju dan 
celana yang dapat dikenakan Pak Andi.

Sebuah perusahaan mengadakan rapat untuk memilih calon-calon 
yang akan menduduki posisi sebagai bendahara dan sekretaris. Untuk 
menduduki posisi tersebut diajukan empat orang calon, yaitu Pak 
Dodo, Pak Adi, Bu Susi, dan Bu Tina.  Ada berapakah susunan posisi
jabatan dalam pemilihan tersebut?

Jawab:
Anda dapat mengurutkan susunan posisi yang akan menduduki jabatan
sebagai bendahara dan sekretaris dengan menggunakan diagram
pohon berikut.

Contoh Soal 1.4

Bendahara Sekretaris Pasangan
Bendahara-sekretaris

Dodo
Andi =        Dodo-Andi
Susi  =        Dodo-Susi
Tina  =        Dodo-Tina

Contoh Soal 1.3

Perhatikan kembali contoh berikut.

Gambar 1.2
Koleksi baju yang dimiliki Pak Andi.

Sumber: www.trproperties.co.uk
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Dalam suatu rapat perusahaan akan dibentuk tim yang terdiri atas 
dua orang. Kedua orang tersebut akan ditugaskan meninjau persiapan
pembukaan kantor cabang di kota X. Sebagai calonnya telah dipilih 
empat orang, yaitu Pak Hasan, Pak Wiro, Bu Ina, dan Bu Rasti.  Ada
berapakah susunan tim yang dapat terbentuk?

Jawab:
Susunan tim yang terbentuk dapat ditentukan menggunakan tabel
silang berikut.

Hasan Wiro Ina Rasti
Hasan X (Hasan, Wiro) (Hasan, Ina) (Hasan, Rasti)
Wiro (Wiro, Hasan) X (Wiro, Ina) (Wiro, Rasti)
Ina (Ina, Hasan) (Ina, Wiro) X (Ina, Rasti)

Rasti (Rasti, Hasan) (Rasti, Wiro) (Rasti, Ina) X

Contoh Soal 1.5

Andi
Dodo =        Andi-Dodo
Susi  =        Andi-Susi
Tina  =        Andi-Tina

Susi
Dodo =        Susi-Dodo
Andi =        Susi-Andi
Tina  =        Susi-Tina

Tina
Dodo =        Tina-Dodo
Andi =        Tina-Andi
Susi  =        Tina-Susi

Berdasarkan diagram pohon tersebut, diperoleh 12 pasang calon 
bendahara dan sekretaris sebagai berikut.

Bendahara Sekretaris
Dodi Andi
Dodi Susi
Dodi Tina
Andi Dodo
Andi Susi
Andi Tina
Susi Dodo
Susi Andi
Susi Tina
Tina Dodo
Tina Andi
Tina Susi

Dari angka-angka 2, 
3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat 
bilangan yang terdiri atas 
tiga angka berlainan. 
Banyaknya bilangan yang 
dapat dibuat lebih kecil 
dari 400 adalah ....
a. 10   d. 80
b. 20   e. 120
c. 40
Jawab:
Ratusan:
Tempat ratusan hanya 
dapat diisi oleh angka 2 
dan 3 karena bilangan 
yang terbentuk harus 
lebih kecil dari 400 
sehingga n1 = 2.
Puluhan:
Tempat puluhan hanya 
dapat diisi oleh 5 angka 
(pilihan) karena satu 
angka telah digunakan 
untuk mengisi tempat 
ratusan sehingga n2 = 5.
Satuan:
Tempat satuan hanya 
dapat diisi oleh 4 angka 
(pilihan) karena satu 
angka telah digunakan 
untuk mengisi tempat 
puluhan sehingga n3 = 4.
Dengan menggunakan 
kaidah perkalian, 
banyaknya bilangan yang 
terdiri atas tiga angka 
yang lebih kecil dari 400 
adalah n1 × n2 × n3 = 2 × 5 
× 4 = 40.

Jawaban: c
Soal SPMB, 2001

Solusi CerdasBendahara Sekretaris Pasangan
Bendahara-Sekretaris

Agar lebih memahami mengenai aturan perkalian, 
pelajarilah contoh berikut.
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 Dalam penyusunan tim tersebut tidak ada jabatan, hanya 
menentukan kombinasi orang-orang yang terlibat dalam tim sehingga 
susunan-susunan berikut memiliki arti yang sama.
 (Hasan, Wiro) = (Wiro, Hasan)
 (Hasan, Ina) = (Ina, Hasan)
 (Hasan, Rasti) = (Rasti, Hasan)
 (Ina, Wiro) = (Wiro, Ina)
 (Ina, Rasti) = (Rasti, Ina)
 (Rasti, Wiro) = (Wiro, Rasti)
Susunan tim tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Anggota Tim
Hasan Wiro
Hasan Ina
Hasan Rasti
Wiro Ina
Wiro Rasti
Ina Rasti

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah tim yang kemungkinan terbentuk 
sebanyak 6 pasang.

2. Permutasi
Setelah Anda mempelajari aturan perkalian, selanjutnya 

Anda akan mengenal kaidah pencacahan lainnya, yaitu permutasi. 
Misalkan terdapat empat angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Susunan 
bilangan yang terdiri atas 2 angka tidak sama yang diambil 
dari 4 angka tersebut dapat ditentukan dengan diagram pohon 
berikut.

 2 =  1 2
1 3 =  1 3
 4 =  1 4

 1 =  3 1
3 2 =  3 2
 4 =  3 4

 1 =  2 1
2 3 =  2 3
 4 =  2 4

 1 =  4 1
4 2 =  4 2
 3 =  4 3

Tugas Siswa  1.1

Coba jelaskan perbedaan mendasar antara perhitungan Contoh 
Soal 1.4 dan Contoh Soal 1.5. Diskusikan dengan teman sebangku 
Anda.

Gambar 1.3
Diagram pohon dari susunan 

empat angka.
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Berdasarkan diagram pohon tersebut, diperoleh 12 susunan 
bilangan, yaitu
1 2  1 3  1 4
2 1  2 3  2 4
3 1  3 2  3 4
4 1  4 2  4 3

Dari susunan bilangan-bilangan tersebut terdapat bilangan 
1 2 dan 2 1. Kedua bilangan tersebut memiliki unsur yang 
sama, yaitu 1 dan 2 tetapi urutannya berbeda. Perbedaan 
urutan menyebabkan bilangan tersebut berbeda nilai. Jika 
Anda menemukan kondisi seperti ini, yaitu urutan unsur 
mempengaruhi hasil susunan maka Anda dapat menghitung 
banyaknya susunan yang terjadi dengan aturan permutasi.

Jadi, permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian 
anggota suatu himpunan yang memperhatikan urutan.

Banyaknya susunan bilangan yang terdiri atas 2 angka 
berbeda yang diambil dari 4 angka, dapat dihitung menggunakan 
permutasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Notasi yang 

digunakan adalah P2PP4 . Nilai P2PP4  dihitung dengan cara berikut.

P2PP4 4 4
2

= ( )4 2
=!

!
!
!

Jadi, banyaknya permutasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia 

adalah P2PP4 4 4
2

4 3 2 1
2 1

4 3 12= ( )4 2
= = ¥3 = 4 =!

!
!
!

.

Perhatikan hasil faktorial beberapa bilangan berikut.
0! = 1
1! = 1
3! = 3 × 2 × 1 = 6
5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120
6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720
Berdasarkan uraian tersebut diperoleh
n! = n × (n – 1) × (n – 2)

Untuk menghitung banyaknya susunan yang terdiri atas 
m unsur (setiap susunan terdiri atas unsur berbeda) dari n 
unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan unsur dapat 
digunakan aturan permutasi m unsur dari n unsur yang tersedia 
(m < n).

Nilai permutasi m unsur dari n unsur yang tersedia 
dinyatakan sebagai berikut.

Notes

• P2PP 4  dibaca permutasi 
dua unsur dari empat 
unsur.

• 4! dibaca empat 
faktorial, yaitu

 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24
• 2! dibaca dua faktorial
 2! = 2 × 1 = 2

P
n

mPPn = ( )n m
!

!

Notes

Pm
n  dibaca Permutasi m

unsur dari n unsur.
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Agar Anda lebih memahami konsep permutasi, Coba Anda 
perhatikan kembali Contoh Soal 1.4.

Pada diagram pohon, terdapat susunan Dodo-Andi dan 
Andi-Dodo. Kedua susunan tersebut terdiri atas unsur yang 
sama, yaitu Dodo dan Andi, tetapi urutannya berbeda sehingga 
memiliki arti yang berbeda juga.

Dodo-Andi artinya Dodo menjabat sebagai bendahara 
dan Andi menjabat sebagai sekretaris, sedangkan Andi-Dodo  
artinya Andi menjabat sebagai bendahara dan Dodo menjabat 
sebagai sekretaris.

Berdasarkan diagram pohon pada Contoh Soal 1.4 tersebut 
menggambarkan bahwa dua pasang unsur dengan unsur sama 
tetapi urutan berbeda menyebabkan perbedaan arti. Dengan 
demikian, untuk menentukan banyak pasangan yang terjadi 
pada Contoh Soal 1.4 dapat dihitung menggunakan permutasi 
2 unsur dari 4 unsur.

Perhatikan contoh berikut.

Hitunglah permutasi berikut.
a. Permutasi 3 unsur dari 5 unsur.
b. Permutasi 4 unsur dari 7 unsur.

Jawab:

a. P3PP5 5 5
2

5 4 3 2 1
2 1 5 4 3 60= ( )5 3

= = ¥4 ¥2 = 5 ¥ 3!
!

!
!

b. P

P

4PP7

4PP7

7 7
3

7 6 5 4 3 2 1
3 2 1

7 6

= ( )7 4
= = ¥6 5 ¥ 3 ¥

¥2

= 7

!
!

!
!

¥¥¥ =5 4¥ 840

Contoh Soal 1.6

Sekarang, Anda dapat menghitung nilai suatu permutasi. 
Selanjutnya, Anda akan mempelajari permutasi unsur sama dan 
permutasi siklis pada uraian berikut.

a. Permutasi Unsur Sama
Pada pembahasan sebelumnya, Anda telah menghitung 

permutasi dari unsur yang berbeda-beda. Dapatkah Anda 
menghitung permutasi dari beberapa unsur sama? Agar dapat 
menjawabnya, perhatikan uraian berikut.

Buatlah kata yang terdiri atas 4 huruf yang disusun dari 
huruf A, A, B, U. Untuk membuat kata dari huruf-huruf 
tersebut, Anda harus mencermati bahwa terdapat unsur yang 
sama, yaitu huruf A. Oleh karena itu, banyaknya kata yang 
terbentuk dapat dihitung dengan aturan permutasi unsur sama 
sebagai berikut.

Jelajah 
    Matematika

Anda dapat menggunakan 
kalkulator scientific tipe
fx-991 MS untuk 
menghitung nilai suatu 
permutasi. Misalkan, Anda 
akan menghitung nilai
P3PP 5 . Tombol yang Anda 
tekan adalah

5 × 3SHIFT =

Hasil yang muncul di layar 
adalah 60. Jadi, nilai P3PP 5

adalah 60.
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Banyak unsur tersedia = 4 (A, A, B, U)
Banyak unsur sama = 2 (A dan A)
Banyaknya kata yang dapat terbentuk adalah

P = = ¥ = =4
2

4 3¥ 2 1¥
2 1¥ 4 3¥ 12

!
!  

Kata-kata yang terbentuk adalah sebagai berikut.
AABU      ABAU      ABUA      BUAA      BAAU      BAUA
AAUB      AUAB      AUBA      UBAA      UAAB      UABA

Untuk lebih memahami permutasi unsur sama, coba Anda 
buat kembali kata-kata yang terdiri atas 5 huruf dari huruf A, 
A, N, N, B.

Untuk membuat kata dari huruf-huruf tersebut, Anda harus 
mencermati bahwa terdapat 2 jenis unsur yang sama, yaitu huruf 
A ada 2 dan huruf N ada 2. Banyaknya kata yang terbentuk 
dapat dihitung sebagai berikut.

P = = ¥ ¥
( )( ) = ¥5

2
5 4¥ 3 2¥ 1

¥ ¥
5 2¥ 3 3= 0

!
! !2¥ kata 

Kata-kata yang terbentuk dari susunan 5 huruf tersebut 
adalah sebagai berikut.
AANNB NNAAB ANANB NBANA AANBN
NNABA ANABN BNAAN AABNN NAABN
ANBAN BANNA ANNBA NABAN ABNAN
NABNA ANBNA NBAAN ANNAB ABANN
ABNNA BAANN NANAB BNNAA NNBAA
BANAN NANBA NAANB NBNAA BNANA  
             

Berdasarkan uraian tersebut memperjelas konsep berikut.
1. Jika dari n unsur yang tersedia  terdapat k unsur yang sama 

(k  n) maka banyak permutasi dari n unsur itu ditentukan 
dengan aturan

P = ( )!
( )banyak unsur yangr sama !

Tentukanlah 2 kata yang 
masing-masing terdiri 
atas 6 huruf. Dari 6 huruf 
tersebut, terdapat 3 huruf 
yang sama. Tentukan dan 
tuliskan semua kata yang 
dapat dibentuk dari huruf-
huruf tersebut.

Soal Pilihan

P
n
k

= !
!

2. Jika dari n unsur yang tersedia terdapat k unsur jenis pertama 
sama,  unsur jenis kedua sama, dan m unsur jenis ketiga 
sama (k +  + m  n) maka banyak permutasi dari n unsur itu 
ditentukan dengan aturan

P
n

k m
= !

!
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Berapakah banyaknya susunan kata yang terdiri atas 6 huruf dan           
7 huruf yang dapat dibuat dari kata-kata berikut.
a. SELERA
b. SASARAN

Jawab:
a.  Banyak unsur tersedia = n = 6
 Banyak unsur sama ada satu jenis unsur, yaitu unsur E
 Banyak unsur E = k = 2
 Oleh karena k  n maka banyaknya susunan kata yang terdiri 

atas 6 huruf, yaitu

 P = n
k

!
!

 P = 
6
2

6 5 4 3 2 1
2 1

!
! = ¥5 ¥3

 = 360

 Jadi, banyaknya susunan kata yang terbentuk dari 6 huruf 
”SELERA” adalah 360.

b. Banyak unsur tersedia = n = 7
 Banyak unsur sama ada dua jenis unsur, yaitu unsur A dan S.
 Banyak unsur A= k = 3
 Banyak unsur S =  = 2 
 Oleh karena (k +  = 3 + 2  n = 7) maka banyaknya susunan 

kata yang terdiri atas 7 huruf, yaitu

 P = n
k

!
! !

 P = 
7

3 2
7 6 5 4 3 2 1!

! !2 = ¥6 56 ¥3
( )3 2 1¥2 ( )2 1¥  =  420

 Jadi, banyaknya susunan kata yang terbentuk dari 7 huruf 
“SASARAN” adalah 420.

b. Permutasi Siklis
Pernahkan Anda mendengar permutasi siklis? Apakah ada 

perbedaan dengan permutasi unsur sama? Agar Anda dapat 
menjawabnya, pelajarilah uraian berikut.

Misalkan dalam suatu rapat direksi, terdapat empat orang 
peserta yang duduk mengelilingi meja bundar, yaitu Dodo, Andi, 
Susi, dan Tina. Ada berapakah susunan cara mereka duduk 
mengelilingi meja? Coba perhatikan susunan keempat orang 
itu duduk mengelilingi meja pada gambar berikut.

Notes

Permutasi siklis disebut 
juga permutasi sirkuler.

Contoh Soal 1.7

Pelajarilah contoh berikut.

Suatu sekolah membentuk 
tim delegasi yang terdiri 
dari 4 anak kelas I, 5 
anak kelas II, dan 6 anak 
kelas III. Kemudian, akan 
ditentukan pimpinan yang 
terdiri atas ketua, wakil 
ketua, dan sekretaris. Jika 
kelas asal ketua harus 
lebih tinggi dari kelas asal 
wakil ketua dan sekretaris, 
banyaknya kemungkinan 
susunan pimpinan adalah 
....
a. 156   d. 600
b. 492   e. 720
c. 546

Soal SPMB, 2004

Soal Pilihan
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Dodo

Susi

Tina Andi

Dodo

Susi

Andi Tina

Dodo

Tina

Susi Andi

Dodo

Tina

Andi Susi

Dodo

Andi

Susi Tina

Dodo

Andi

Tina Susi

Berdasarkan Gambar 1.4 terdapat 6 cara duduk mengelilingi 
meja bundar. Penempatan unsur-unsur tersebut dinamakan 
permutasi.

Dari 4 orang peserta rapat direksi, dihasilkan 6 cara susunan 
duduk mengelilingi meja. Perhitungan ini diperoleh dari
P

siklis
 = (4 – 1)! = 3!

P
siklis

 = 3 × 2 × 1 = 6
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai 

berikut. Misalkan, terdapat n unsur yang berbeda. Banyak 
permutasi siklis dari n unsur ditentukan dengan aturan sebagai 
berikut.

P
siklis

 = (n – 1)!

Pak Sanusi adalah seorang pengrajin cenderamata. Ia membuat 
cenderamata dari ban sepeda. Pada permukaan sisi ban diwarnai
6 jenis warna, yaitu merah, hijau, kuning, biru, oranye, dan putih. Ada
berapakah susunan warna yang dapat dibuat Pak Sanusi?

Jawab:
Jumlah susunan warna pada ban sepeda yang dapat dibuat pak Sanusi
dapat dihitung dengan aturan permutasi siklis.
Banyak unsur tersedia = n = 6 (merah, hijau, kuning, biru, oranye,
dan putih)
Banyak susunan warna yang dapat terbentuk
P

siklis
 = (n – 1)! = (6 – 1)! = 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

Jadi, susunan warna yang dapat dibuat oleh Pak Sanusi sebanyak 
120.

Contoh Soal 1.8

Gambar 1.4
Susunan duduk dalam rapat direksi.

Coba Anda pelajari contoh berikut.

Suatu kelompok pengajian 
ibu-ibu mempunyai 
anggota 10 orang. Apabila 
setiap pengajian duduknya 
melingkar, banyaknya cara 
posisi ibu-ibu dalam duduk 
melingkar adalah ....
a. 720 cara
b. 1.008 cara
c. 3.528 cara
d. 362.880 cara
e. 3.628.800 cara

Soal UN (SMK Teknik Industri),
2005

Soal Pilihan
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Notes

Konsep permutasi 
berbeda dengan konsep 
kombinasi dalam hal 
urutan. Konsep permutasi 
memperhatikan urutan, 
sedangkan konsep 
kombinasi tidak 
memperhatikan urutan.

3. Kombinasi
Di SMP, Anda telah mempelajari permutasi dan kombinasi. 

Tahukah Anda, perbedaan permutasi dan kombinasi? Untuk 
mengingatkan Anda, pelajarilah uraian berikut.

Perhatikan Contoh Soal 1.5. Contoh tersebut akan mencari 
susunan 2 orang dari 4 orang calon untuk dipilih sebagai anggota 
tim yang akan mengunjungi kantor cabang. Banyaknya orang 
yang dipilih dapat dihitung dengan tabel silang seperti tabel 
pada Contoh Soal 1.5.

Dari tabel tersebut diperoleh susunan yang terdiri atas 2 
orang dan tidak ada jabatan yang diberikan kepada dua orang 
tersebut. Dengan demikian, urutan (Hasan, Wiro) sama dengan 
(Wiro, Hasan). 

Selain pasangan (Hasan, Wiro) diperoleh 5 pasangan lain 
yang terdiri atas unsur sama, yaitu:
(Hasan, Ina) = (Ina, Hasan)
(Ina, Wiro) = (Wiro, Ina)
(Ina, Rasti) = (Rasti, Ina)
(Rasti, Wiro) = (Wiro, Rasti)
(Hasan, Rasti) = (Rasti, Hasan)

Perhatikan kembali Contoh Soal 1.5. Pada Contoh Soal 
tersebut, terdapat susunan yang terdiri atas unsur-unsur sama tetapi 
urutannya berbeda dan memiliki arti yang sama. Permasalahan 
pada Contoh Soal 1.5 dapat dihitung menggunakan aturan 
kombinasi sebagai berikut. Banyak pasangan untuk menjadi 
anggota tim yang dipilih dari 4 orang calon dapat dihitung dengan 
aturan kombinasi 2 unsur dari 4 unsur. Kombinasi 2 unsur dari 
4 unsur dinotasikan dengan C2

4 .

C2
4 4 4

2
4 3 2 1 12

2
= ( )4 2

= = ¥3
( )2 1 ( )2 1

=!
! !2

!
! !2

=
= 6

Jadi, untuk memilih 2 orang dari 4 orang calon terdapat 6 
susunan pasangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat memperjelas konsep 
berikut. Untuk menghitung banyaknya susunan yang terdiri atas 
m unsur (setiap susunan terdiri atas unsur berbeda) dari n unsur 
yang tersedia, tanpa memperhatikan urutan unsur digunakan 
aturan kombinasi m unsur dari n unsur yang tersedia (m < n).

Kombinasi m unsur dari n unsur yang tersedia dinotasikan 
dengan Cm

n . Nilai kombinasi tersebut dinyatakan sebagai 
berikut.

C
n

m
n = ( )n m

!
!

Jelajah 
    Matematika

Anda dapat menghitung 
nilai C2

4  dengan 
menggunakan kalkulator 
scientific tipe fx-991 MS.
Tombol yang Anda tekan 
adalah

4 ÷ 2SHIFT =

Hasil yang muncul di layar 
adalah 6. Jadi, nilai C2

4

adalah 6. Sekarang, Coba 
Anda cari nilai dari C3

12

dengan kalkulator. Apakah 
nilainya sama dengan 
hasil perhitungan Anda 
sendiri?
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Untuk menghadapi kejuaraan bulutangkis antar-SMK tingkat provinsi, 
SMK X telah memiliki 6 calon pemain ganda putra, yaitu Ricky, Rexy,
Alan, Haryanto, Ardi, dan Tau k. Dari keenam orang calon tersebut,
ada berapakah susunan pasangan ganda yang dapat terbentuk? Siapa
sajakah pasangan tersebut?

Jawab:
Untuk menghitung banyak pasangan ganda yang terbentuk digunakan 
aturan kombinasi.Coba Anda pikirkan, mengapa digunakan aturan
kombinasi?
Banyak unsur yang tersedia = n = 6 (Ricky, Rexy, Alan, Haryanto, 
Ardi, dan Tau k)
Pasangan ganda terdiri atas 2 unsur = m =2
Banyak pasangan ganda yang dapat dibentuk adalah

C Cm
n =C ( ) = = ¥ = =2

6 6
2 (

6
2

6 5¥ 44
2

30
2 15!

! !( )-(
!

! !4
!!

! !!44
Jadi, pasangan ganda yang dapat dibentuk dari 6 pemain sebanyak
15 pasang.
Untuk menentukan nama-nama pasangan yang terbentuk dapat 
digunakan diagram pohon berikut.

Contoh Soal 1.9

 Rexy = Ricky-Rexy
 Alan = Ricky-Alan
Ricky Haryanto = Ricky-Haryanto
 Ardi = Ricky-Ardi
 Tau k = Ricky-Tau k

 Ricky = Rexy-Ricky (X)
 Alan = Rexy-Alan
Rexy Haryanto = Rexy-Haryanto
 Ardi = Rexy-Ardi
 Tau k = Rexy-Tau k

Pelajarilah contoh berikut.

Gambar 1.5
Kejuaraan bulutangkis.

Sumber: www.badmintoncentral.com

 Rexy = Alan-Rexy (X)
 Ricky = Alan-Ricky (X)
Alan Haryanto = Alan-Haryanto
 Ardi = Alan-Ardi
 Tau k = Alan-Tau k

 Rexy = Ardi-Rexy (X)
 Ricky = Ardi-Ricky (X)
Ardi Haryanto = Ardi-Haryanto (X)
 Alan = Ardi-Alan (X)
 Tau k = Ardi-Tau k

Banyaknya cara 
menyusun suatu regu 
cerdas cermat yang terdiri 
atas 4 anak dari 12 anak 
yang tersedia adalah ....
a. 11.880   d. 495
b. 9.880   e. 295
c. 1.880

Jawab:

C4
12  = 12

4
12
8 4

!
! !4

!
!4( )12 4-

=

C4
12  = 9 10 11 12

1 2 3 4
10

¥2 3
C4

12  = 9 × 55
C4

12  = 495
Jadi, nilai C4

12  adalah 
495.

Jawaban: d
Soal UAN (SMK Pertanian),

2003

Solusi Cerdas

 Rexy = Haryanto-Rexy (X)
 Ricky = Haryanto-Ricky (X)
Haryanto Alan = Haryanto-Alan (X)
 Ardi = Haryanto-Ardi
 Tau k = Haryanto-Tau k
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Dari Contoh Soal 1.9, banyaknya susunan pemain ganda 
pada kejuaraan bulutangkis dapat dihitung menggunakan 
aturan kombinasi. Selain itu, susunan pemain bulutangkis 
dapat dicari menggunakan kaidah pencacahan, yaitu diagram 
pohon. Sekarang, agar Anda lebih memahami mengenai kaidah 
pencacahan, kerjakanlah soal-soal latihan berikut.

. Pada tahun ajaran baru di Kelas XII A 
SMK Abdi Bangsa, diadakan pemilihan
untuk membentuk kepengurusan kelas yang 
terdiri atas ketua kelas, wakil ketua kelas, 
bendahara, sekretaris, dan seksi kebersihan.
Calon yang bersedia sebanyak 7 orang, 
yaitu Ayu, Dhani, Nina, Roy, Sarah, Budi,
dan Faris. Berapakah banyaknya susunan
kepengurusan kelas yang dapat terbentuk?

2. Pak Bondan membuka usaha di bidang 
kuliner. Dia menyiapkan 6 jenis makanan,
yaitu jenis A, jenis B, jenis C, jenis D,
jenis E, dan jenis F. Dari 6 jenis makanan
tersebut Pak Bondan menyiapkan paket 
yang terdiri atas 3 jenis makanan. Berapa 
banyak paket makanan yang dapat disusun
oleh Pak Bondan? Paket apa sajakah yang
dapat disusun?

3. Pak Andi memiliki 6 merek pasang sepatu,
yaitu merek A, B, C, D, E, dan F.  Pak Andi
juga memiliki 5 pasang warna kaus kaki,
yaitu cokelat, biru, hitam, hijau, dan biru
muda. Berapakah banyaknya pasangan 
sepatu-kaus kaki yang dapat digunakan Pak
Andi untuk pergi ke kantor? Pasangan apa
sajakah yang dapat dibentuk?

4. Pada suatu kompleks pemukiman diadakan 
pemilihan untuk membentuk kepengurusan
RT yang terdiri atas ketua RT, wakil ketua
RT dan sekretaris. Aturan yang berlaku di
pemukiman tersebut adalah calon ketua RT
dan wakilnya  harus pria dan sekretaris harus 
wanita. Setelah didata, terdapat 4 orang 
calon ketua RT dan wakilnya, yaitu Pak
Budi, Pak Rudi, Pak Adi, dan Pak Sanusi.
Adapun calon sekretaris sebanyak 2 orang, 
yaitu Bu Dina dan Bu Susi. Berapakah 
banyaknya susunan kepengurusan RT yang
dapat terbentuk? Siapa sajakah pasangan 
kepengurusan RT yang terbentuk?

5. Pak Dhanu memiliki usaha home industri di 
bidang keramik. Dia selalu menggunakan 
tiga jenis warna berbeda untuk mencat 
keramiknya. Jika warna-warna yang tersedia 
adalah warna merah, hijau, kuning, biru, 
ungu, dan abu-abu, ada berapakah jenis 
susunan warna yang dapat digunakan pak
Dhanu untuk mencat keramiknya?

6. Hitunglah hasil permutasi berikut.
a. P3PP4 d. P2PP5

b. P3PP6 e. P8PP10

c. P6PP8 f. P5PP9

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 1.2

 Rexy = Tau k-Rexy (X)
 Ricky = Tau k-Ricky (X)
Tau k Haryanto = Tau k-Haryanto (X)
 Alan = Tau k-Alan (X)
 Ardi = Tau k-Ardi (X)

Jadi, pasangan ganda yang dapat terbentuk adalah Ricky-Rexy, 
Ricky-Alan, Ricky-Haryanto, Ricky-Ardi, Ricky-Tau k, Rexy-Alan, 
Rexy-Haryanto, Rexy-Ardi, Rexy-Tau k, Alan-Haryanto, Alan-Ardi, 
Alan-Tau k, Haryanto-Ardi, Haryanto-Tau k, Ardi-Tau k.

Sebuah organisasi akan 
memilih ketua, wakil 
ketua, sekretaris, dan 
bendahara. Jika ketua 
dan wakil ketua dipilih 
dari 5 orang, sedangkan 
sekretaris dan bendahara 
dipilih dari 4 orang yang 
lain, banyaknya susunan 
pengurus yang terpilih 
adalah ....
a. 20   d. 240
b. 32   e. 3.024
c. 56

Soal UN (SMK Teknik Industri), 
2005

Soal Pilihan
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7. Hitunglah hasil kombinasi berikut.
a. C3

6  d. C2
5

b. C2
8  e. C5

10

c. C5
7  f. C6

9

8. Tentukan nilai peubah x berikut.
a. Px

2PP 30=  e. C x
3 35=

b. PxPP4 12=  f. Cx
6 6=

c. Px
5PP 2 520= .  g. C x

5 126=
d. PxPP6 120=  h. Cx

10 45=

C Peluang

Pada Subbab A, Anda telah mempelajari ruang sampel 
dan kaidah pencacahan. Materi tersebut akan digunakan untuk 
menghitung peluang suatu kejadian. Agar Anda memahami 
penggunaan materi tersebut, pelajarilah uraian berikut.

1. Menghitung Peluang dengan Ruang 
Sampel
Cobalah Anda amati harga kebutuhan pokok sehari-hari 

yang dijual di pasar. Dapatkah Anda memperkirakan, kapan 
harganya akan naik, turun, atau tetap? Berapakah peluang harga 
kebutuhan pokok besok akan turun?

Untuk menghitung peluang terjadinya penurunan harga 
kebutuhan pokok, coba Anda tentukan ruang sampel harga 
kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok dapat naik, turun, 
atau tetap. Jadi, ruang sampel percobaan ini adalah S = {naik, 
turun, tetap}. Dengan demikian, banyak anggota ruang sampel 
adalah n(S) = 3.

Kejadian yang diharapkan adalah turunnya harga kebutuhan 
pokok sehingga himpunan kejadian adalah E = {turun} dan 
banyak anggota himpunan kejadian adalah n(E) = 1. Jika 
peluang dari kejadian yang diharapkan (dalam hal ini adalah 
peluang turunnya harga kebutuhan pokok) dinotasikan dengan 
P(E) maka peluang turunnya harga kebutuhan pokok dihitung 
dengan rumus berikut.

Kata Kunci

• himpunan
• peluang
• frekuensi nisbi
• frekuensi harapan
• kejadian saling lepas
• kejadian saling bebas

Gambar 1.6
Kebutuhan pokok sehari-hari.

Sumber: www.so2kit.com

P
n
n

( )E = ( )E
( )S

Peluang kejadian turunnya harga kebutuhan pokok adalah 

P ( )E = 1
3 . Jadi, peluang terjadinya penurunan harga kebutuhan 

pokok adalah 1
3

.
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Tugas Siswa  1.2

Coba Anda diskusikan bersama teman Anda mengenai peluang 
penurunan harga kebutuhan pokok tersebut. Apakah besar peluang 

turunnya harga kebutuhan pokok adalah 
1
3

? Jika benar, jelaskan 

alasan Anda. Bagaimanakah menurut teori ekonomi? Instrumen 
atau parameter apakah yang digunakan untuk memperkirakan 

uktuasi harga kebutuhan pokok? Carilah informasi dari berbagai 
sumber termasuk internet, surat kabar, berita televisi atau radio, 
atau sumber yang relevan.

Metode perhitungan peluang penurunan kebutuhan pokok 
yang telah Anda lakukan merupakan contoh menghitung 
peluang kejadian dengan ruang sampel. Dalam metode ini, 
semua kejadian yang terdapat dalam ruang sampel dianggap 
memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. 

Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dihitung 
nilai peluangnya adalah menghitung peluang munculnya sisi angka 
pada peristiwa pelemparan uang logam. Untuk memecahkan 
permasalahan ini, tentukan dahulu banyak anggota ruang 
sampelnya dan banyak anggota kejadian yang diharapkan.

Pada pelemparan uang logam, ruang sampel percobaannya 
adalah S = {sisi angka, sisi gambar}. Dengan demikian, banyak 
anggota ruang sampel adalah n(S) = 2.

Himpunan kejadian yang diharapkan adalah E = {sisi 
angka} sehingga banyak anggota himpunan kejadian adalah 
n(E) = 1. Peluang munculnya sisi angka yang dinotasikan 
dengan P(E) adalah

P
n
n

P

( )E = ( )E
( )S

( )E = 1
2

Jadi, peluang muncul sisi angka pada pelemparan mata uang 

logam adalah 
1
2

.

Berdasarkan uraian tersebut dapat memperjelas konsep 
berikut. Misalkan, S adalah ruang sampel dari suatu percobaan 
dan n(S) adalah banyaknya anggota ruang sampel di mana setiap 
anggota ruang sampel memiliki kesempatan yang sama untuk 
muncul. Misalkan, E adalah suatu kejadian (kejadian yang 
dihitung peluangnya) dengan E Ã S dan n(E) adalah banyak 
anggota dalam himpunan E. 

Notes

E Ã S dibaca himpunan 
E merupakan himpunan 
bagian dari ruang sampel.

Jelajah 
    Matematika

Blaise Pascal 
(1623-1662)

Seorang ahli matematika 
Prancis, Blaise Pascal 
bersama dengan Pierre 
de Fermat mengembang-
kan teori yang lengkap 
mengenai probabilitas. 
Probabilitas yang mereka 
kembangkan digunakan 
untuk mempelajari    
keajaiban-keajaiban yang 
jarang muncul dari 
berbagai macam 
kejadian, seperti kecela-
kaan, kerusakan mesin, 
dan kerusakan akibat 
cuaca yang buruk.

Sumber: Ensiklopedi
Matematika & Peradaban 

Manusia, 2002

Sumber: www.utilitarianism.com
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Pada suatu kompleks pemukiman diadakan pemilihan kepengurusan 
RT yang terdiri atas ketua RT, wakil ketua RT, sekretaris, dan
bendahara. Aturan yang berlaku di permukiman tersebut adalah ketua 
RT dan wakilnya harus laki-laki dan sekretaris serta bendahara harus 
perempuan. Dari data yang diperoleh, terdapat 4 orang calon ketua 
RT dan wakilnya, yaitu Pak Budi, Pak Rudi, Pak Tisna, dan Pak Adi, 
sedangkan untuk sekretaris terdapat 3 orang calon, yaitu Bu Dina, 
Bu Susi, dan Bu Dini. 
a. Ada berapakah susunan kepengurusan RT yang dapat 

terbentuk? 
b. Tentukan peluang terpilihnya Pak Budi sebagai ketua RT dan 

Pak Adi sebagai wakil ketua RT?

Jawab:
a. Banyaknya susunan kepengurusan RT yang terbentuk dapat 

dihitung melalui ilustrasi berikut.

Contoh Soal 1.10

P
n
n

( )E = ( )E
( )S

Untuk menghitung peluang suatu kejadian dengan metode 
ruang sampel, Anda harus memahami cara menentukan anggota 
ruang sampel dan cara menghitung banyaknya anggota ruang 
sampel dalam suatu kejadian. Agar Anda lebih memahaminya, 
pelajarilah contoh berikut.

Gambar 1.7
Pemilihan kepengurusan RT.

Sumber: images.google.co.id

Peluang kejadian E dapat dihitung menggunakan rumus 
berikut.

Ketua RT-Wakil Ketua RT

 Budi-Rudi
 Budi-Tisna
 Budi-Adi
 Rudi-Budi
 Rudi-Tisna
 Rudi-Adi
 Tisna-Budi
 Tisna-Rudi
 Tisna-Adi
 Adi-Rudi
 Adi-Tisna
 Adi-Budi

Banyaknya susunan Ketua RT-Wakil Ketua RT dihitung 

dengan permutasi 2 unsur dari 4 unsur, yaitu P2PP4 .

Sekretaris-Bendahara

 Dina-Susi
 Dina-Dini
 Susi-Dina
 Susi-Dini
 Dini-Dina
 Dini-Susi

Budi-Rudi-Dina-Susi
Budi-Rudi-Dina-Dini
Budi-Rudi-Susi-Dina
Budi-Rudi-Susi-Dini
Budi-Rudi-Dini-Dina

Ada 6 susunan 
kepengurusan dari 
pasangan Budi-
Rudi yang menjabat 
ketua dan wakil 
ketua RTBudi-Rudi-Dini-Susi

Banyaknya susunan Sekretaris-Bendahara dihitung 

dengan permutasi 2 unsur dari 3 unsur, yaitu P2PP3 .

Jika Anda lanjutkan untuk mencari 11 susunan kepengurusan RT 
lainnya, akan diperoleh sebanyak 72 susunan. Sekarang, coba Anda 
Bandingkan dengan perhitungan permutasi berikut.
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 Banyaknya susunan kepengurusan RT = n(S) = 2PP4
2PP3

 n(S) = 4 3!
!

!
!( )4 2

¥ ( )3 2

 n(S) = 4 3 22
22

3 2 1
1

¥3 ¥ ¥2!!
!!

 = 72

 Jadi, banyaknya susunan kepengurusan RT yang dapat terbentuk 
sebanyak 72.

b. Peluang terpilihnya Pak Budi sebagai ketua RT dan Pak Adi sebagai 
wakil ketua RT dapat ditentukan dengan menentukan banyak 
anggota himpunan kejadian dan banyak anggota ruang sampel.

 Himpunan kejadian terpilihnya Pak Budi sebagai ketua RT dan 
Pak Adi sebagai wakil ketua RT = E = {Budi-Adi-Dini-Susi, 
Budi-Adi-Dina-Dini, Budi-Adi-Susi-Dina, Budi-Adi-Susi-Dini, 
Budi-Adi-Dini-Dina, Budi-Adi-Dina-Susi}.

 Banyaknya kejadian = n(E) = 6.
 Jadi, peluang terpilihnya Pak Budi sebagai ketua RT dan Pak Adi 

sebagai wakil ketua RT adalah

 P(E) = 
n
n

( )E
( )S

= =6
72

1
12

.

Untuk menghadapi kejuaraan bulutangkis antar-SMK tingkat Provinsi, 
SMK X telah memiliki 4 calon pemain ganda putra, yaitu Ricky, Rexy, 
Alan, dan Ardi.
a. Ada berapakah cara susunan pemain ganda putra yang dapat 

terbentuk?
b. Siapa sajakah susunan pemain ganda putra tersebut?
c.  Jika dari susunan pemain ganda putra yang terbentuk hanya 

dipilih satu pasang saja, hitunglah peluang terpilihnya pasangan
ganda Ricky-Rexy.

d. Jika dari susunan pemain ganda putra yang terbentuk hanya 
dipilih satu pasang saja, hitunglah peluang terpilihnya Alan
sebagai salah satu anggota pasangan ganda?

e. Tentukan peluang terpilihnya salah satu dari Ricky atau Rexy
atau kedua-duanya sebagai anggota pasangan ganda.

f. Tentukan peluang terpilihnya salah satu dari Ricky atau Rexy
dan bukan kedua-duanya sebagai anggota pasangan ganda.

Jawab:
a. Banyak pasangan pemain ganda yang mungkin terbentuk dapat 

dihitung dengan aturan kombinasi 2 unsur dari 4 unsur, yaitu C2
4 .

C

C

2
4

2
4

4
2

4 3 22
2

4 3
2 1

12
2 6

= ( )
= ¥3 = = =

!
! !( )4 2-

!!
! !!22

Jadi, banyaknya pasangan pemain ganda yang terbentuk adalah
6 pasang.

Contoh Soal 1.11

Gambar 1.8
Pertandingan bulutangkis 

antarsekolah.

Sumber: i3.photobucket.com
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 Rexy = Ricky-Rexy
Ricky Alan = Ricky-Alan
 Ardi = Ricky-Ardi

 Ricky = Rexy-Ricky (X)
Rexy Alan = Rexy-Alan
 Ardi = Rexy-Ardi

 Ricky = Alan-Ricky (X)
Alan Rexy = Alan-Rexy
 Ardi = Alan-Ardi (X)

 Ricky = Ardi-Ricky (X)
Ardi Rexy = Ardi-Rexy (X)
 Alan = Ardi-Alan (X)

c.  Peluang terpilihnya pasangan ganda Ricky-Rexy sebagai 
pasangan yang mewakili SMK X dapat ditentukan dengan 
menentukan banyak anggota himpunan kejadian dan banyak 
anggota ruang sampel.

 Ruang sampel = susunan pemain ganda yang dapat terbentuk
 S = {Ricky-Rexy, Ricky-Alan, Ricky-Ardi, Rexy-Alan, Rexy-

Ardi, Alan-Ardi}, n(S) = 6.
 Himpunan kejadian terpilihnya pasangan ganda Ricky-Rexy = 

E = {Ricky-Rexy}, n(E) = 1.
 Jadi, peluang terpilihnya pasangan ganda Ricky-Rexy adalah

 P(E) = 
n
n

( )E
( )S

 P(E) = 1
6

.

d. Gunakan cara yang sama seperti c sehingga diperoleh
 S = {Ricky-Rexy, Ricky-Alan, Ricky-Ardi, Rexy-Alan, Rexy-

Ardi, Alan-Ardi}, n(S) = 6.
 Himpunan kejadian terpilihnya Alan sebagai salah satu anggota 

pasangan ganda = E = {Ricky-Alan, Rexy-Alan, Ardi-Alan}, 
n(E) = 3.

 Jadi, peluang terpilihnya Alan sebagai salah satu pasangan ganda 
adalah

 P(E) = 3
6

1
2= .

e. S = {Ricky-Rexy, Ricky-Alan, Ricky-Ardi, Rexy-Alan, Rexy-
Ardi, Alan-Ardi}, n(S) = 6.

 Himpunan kejadian terpilihnya salah satu dari Ricky atau Rexy 
atau kedua-duanya sebagai pasangan ganda = E = {Ricky-Rexy, 
Ricky-Alan, Ricky-Ardi, Rexy-Alan, Rexy-Ardi}, n(E) = 5.

 Jadi, peluang terpilihnya salah satu dari Ricky atau Rexy atau 
kedua-duanya sebagai anggota pasangan ganda adalah

 P(E) = 
5
6 .

f. S = {Ricky-Rexy, Ricky-Alan, Ricky-Ardi, Rexy-Alan, Rexy-
Ardi, Alan-Ardi}, n(S) = 6.

 Himpunan kejadian terpilihnya salah satu dari Ricky atau Rexy 
dan bukan kedua-duanya sebagai pasangan ganda adalah = E = 

b. Susunan pemain ganda dapat dilihat menggunakan diagram 
pohon berikut.

 Jadi, pasangan yang dapat terbentuk adalah Ricky-Rexy, Ricky-
Alan, Ricky-Ardi, Rexy-Alan, Rexy-Ardi, dan Alan-Ardi.

Search

Ketik: http://parjono.
wordpress.
com/2007/09/06/
rumus-matematika-
konsep-peluang/

Website ini memuat 
informasi mengenai rumus-
rumus matematika yang 
berhubungan dengan 
konsep-konsep peluang.
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{Ricky-Alan, Ricky-Ardi, Rexy-Alan, Rexy-Ardi}, n(E) = 4.
 Jadi, peluang terpilihnya salah satu dari Ricky atau Rexy dan 

bukan kedua-duanya sebagai anggota pasangan ganda adalah

 P(E) = 
4
6 .

2. Menghitung Peluang dengan 
Frekuensi Nisbi
Selain menggunakan ruang sampel, Anda dapat menghitung 

peluang suatu kejadian dengan menggunakan frekuensi nisbi. 
Untuk memahaminya, pelajarilah uraian berikut.

Misalkan, Anda melempar sebuah uang logam sebanyak 
20 kali dan muncul sisi angka sebanyak 11 kali. Kemudian, 
melempar uang logam lagi sebanyak 40 kali dan muncul sisi 
angka sebanyak 18 kali. Frekuensi nisbi munculnya angka 
pada pelemparan uang logam tersebut dapat dilihat pada tabel 
berikut.

Tabel 1.3  Frekuensi Nisbi Pelemparan Uang Logam

Banyaknya lemparan 20 40
Frekuensi munculnya sisi angka 11 18

Frekuensi nisbi munculnya sisi angka
11
20

18
40

9
20=

Pada percobaan tersebut, dilakukan pelemparan uang 
logam sebanyak 60 kali (20 + 40) dan frekuensi munculnya sisi 
angka sebanyak 29 kali (18 + 11). Frekuensi nisbi munculnya 

sisi angka adalah 
29
60  = 0,48 ª 1

2 . Frekuensi nisbi tersebut 

mendekati 
1
2 . Jika Anda lakukan percobaan lebih banyak lagi, 

frekuensi nisbi akan mencapai nilai 
1
2 . Coba bandingkan oleh 

Anda dengan menghitung peluang menggunakan metode ruang 
sampel. Apa yang dapat Anda simpulkan?

3. Frekuensi Harapan
Pada bagian sebelumnya, Anda telah mengetahui bahwa 

peluang munculnya sisi angka pada pelemparan mata uang 

logam adalah 
1
2 . Jika dilakukan pelemparan uang logam 

sebanyak 50 kali, berapakah frekuensi harapan munculnya sisi 
angka? 

Gambar 1.9
Kegiatan melempar uang logam.

Sumber: www.hendramagic.net
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dengan F
h
(E) adalah frekuensi harapan kejadian E, n adalah banyak 

percobaan, dan P(E) adalah peluang terjadinya peristiwa E.

4. Peluang Kejadian Majemuk
Pada bagian sebelumnya, Anda hanya membahas peluang 

dari satu kejadian. Sekarang, Anda akan membahas peluang 
kejadian majemuk, yaitu dua atau lebih kejadian yang 
dioperasikan dan membentuk kejadian baru. Peluang kejadian 
majemuk yang akan Anda pelajari adalah peluang komplemen 
dari suatu kejadian, peluang kejadian saling lepas, dan peluang 
kejadian saling bebas.

a. Peluang Komplemen dari Suatu Kejadian
Sebelum Anda memahami mengenai peluang komplemen 

dari suatu kejadian, pelajarilah contoh berikut.

Untuk menghitung frekuensi harapan munculnya sisi angka 
pada pelemparan sebanyak 50 kali dapat dilakukan dengan 
cara berikut.
Frekuensi harapan munculnya sisi angka
= banyak percobaan × peluang muncul sisi angka 

= 50 × 
1
2  

= 25
Jadi, frekuensi harapan munculnya sisi angka pada pelemparan 
uang logam sebanyak 50 kali adalah 25.

Frekuensi harapan suatu peristiwa dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut.

F
h
(E) = n × P(E)

Untuk menghadapi kejuaraan bulutangkis antar-SMK tingkat provinsi, 
SMK X telah memiliki 4 calon pemain ganda putra, yaitu Ahmad, 
Soni, Rizki, dan Ilham. Berapakah peluang tidak terpilihnya Soni
sebagai pasangan ganda?

Jawab:
Himpunan kejadian terpilihnya pasangan ganda dengan salah satu 
pasangannya Soni = E = {Ahmad-Soni, Soni-Rizki, Soni-Ilham},E
n(E) = 3.
Peluang terpilihnya anggota pasangan ganda dengan salah satu 

pasangannya Soni adalah P(E) =
3
6

1
2= .

Contoh Soal 1.12

Notes

Frekuensi harapan 
adalah frekuensi yang 
diharapkan muncul pada 
suatu kejadian.

Gambar 1.10
Kejuaraan bulutangkis 
antarsekolah.

Sumber: images.muntohar1408.
multiply.com
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Pada peristiwa pelemparan sebuah dadu, hitunglah:
a. banyak ruang sampel kejadian,
b. peluang munculnya mata dadu kurang dari 4,
c. peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4.

Jawab:
a. Ruang sampel pelemparan sebuah dadu = S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.S

Banyak anggota ruang sampel pelemparan sebuah dadu =
n(S) = 6.

b. Himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 4 =
E = {1, 2, 3}.E

Contoh Soal 1.13

Peluang tidak terpilihnya Soni sebagai anggota pasangan ganda 
merupakan komplemen dari peluang terpilihnya Soni sebagai anggota 
pasangan ganda. Jadi, peluang tidak terpilihnya Soni sebagai anggota 
pasangan ganda = P(Ec).
P(Ec) + P(E) = 1

P(Ec) = 1 – P(E) = 1 – 1
2

 = 1
2

Jadi, peluang tidak terpilihnya Soni sebagai anggota pasangan ganda 

adalah 1
2

.

Perhatikan kembali Contoh Soal 1.12. Contoh kasus 
tersebut merupakan dua kejadian yang saling komplemen, 
yaitu dua kejadian yang saling berlawanan. Himpunan kejadian 
E adalah komplemen dari himpunan kejadian Ec. Jumlah dua 
peluang yang saling berkomplemen adalah 1.

P(E)+ P(Ec) = 1

b. Peluang Kejadian Saling Lepas  
dan Kejadian Tidak Saling Lepas
Agar Anda memahami kejadian saling lepas, coba Anda 

lakukan pengetosan dua  koin. Apakah munculnya tepat satu 
gambar dapat terjadi bersamaan dengan munculnya tepat dua 
gambar? Tentu saja Anda menjawab tidak.

Misalkan, A = kejadian muncul 1 gambar, yaitu A = {A, G} 
dan (G, A)} dan B = kejadian muncul tepat 2 gambar, yaitu 
B = {(G, G)}. Dari kejadian A dan kejadian B tidak ada satu pun 
anggota A yang sama dengan anggota B. Kejadian ini disebut 
kejadian saling lepas. Coba Anda perhatikan contoh berikut.

Gambar 1.11
Pengetosan dua koin.

Sumber: Dokumentasi Penerbit
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 Banyak anggota himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang 
dari 4 = n(E) = 3.

 Peluang munculnya mata dadu kurang dari 4 adalah 

 P(E) = n
n

( )E
( )S

= =3
6

1
2

.

c.  Himpunan munculnya mata dadu kurang dari 3 = E
1
 = {1, 2}.

 Himpunan munculnya mata dadu lebih dari 4 = E
2
 = {5, 6}.

 Himpunan munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 
4 ditulis E

1
 » E

2 
= {1, 2, 5, 6}.

 Banyak anggota himpunan munculnya mata dadu kurang dari 3 
atau lebih dari 4 = n(E

1
 » E

2
) = 4.

 Peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4 
adalah

 P(E
1
 » E

2
) = 

n
n

4
6

2
3

( )E E1 2E»
( )S

= = .

Sebuah koin di tos 4 
kali. Berapakah peluang 
mendapatkan 3 gambar 
dan 1 angka? Jelaskanlah 
alasan Anda.

Soal Pilihan

Perhatikan kembali Contoh Soal 1.13. Jika terdapat dua  
himpunan kejadian, yaitu E

1
 dan E

2
 maka anggota himpunan 

kejadian E
1 
atau E

2 
ditulis E

1
 » E

2
. 

Banyaknya anggota himpunan kejadian E
1 

atau E
2 

dapat 
dihitung dengan cara berikut.
 n(E

1
 » E

2
) = n(E

1
) + n(E

2
) – n(E

1
 « E

2
) 

dengan n(E
1
 « E

2
) menyatakan banyak anggota irisan himpunan 

E
1
 dan E

2
 atau banyak anggota himpunan persekutuan E

1
 dan 

E
2
 atau banyak anggota himpunan yang merupakan anggota 

E
1 
dan E

2
. 

 Jika kedua himpunan kejadian tersebut tidak memiliki 
anggota persekutuan, artinya n(E

1
 « E

2
) = 0. Kejadian seperti 

ini disebut kejadian saling lepas.
Dari Contoh Soal 1.13c diperoleh n(E

1
 » E

2
) = 2 + 2 – 0 = 4. 

Peluang kejadian saling lepas dapat dihitung dengan rumus 
berikut.

P
n

n
( )E E1 2EE» = ( )E E1 2EE»

( )S

Sekarang, coba Anda perhatikan contoh berikut.

Pada peristiwa pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang munculnya
mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu genap.

Contoh Soal 1.14

Notes

• Dua kejadian disebut 
kejadian saling lepas 
jika P(E1 » E2) = P(E1)
+ P(E2).

• Dua kejadian disebut 
kejadian tidak saling 
lepas jika P(E1 » E2)
P(E1) + P(E2).



28 Aktif Menggunakan Matematika untuk Kelas XII SMK/MAK
Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi

Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan:
a. peluang munculnya mata dadu ganjil dan prima,
b. peluang munculnya mata dadu ganjil dan mata dadu lebih dari 4.

Contoh Soal 1.15

Perhatikan kembali Contoh Soal 1.14. Banyak anggota 
himpunan kejadian E

1 
atau E

2 
adalah

n(E
1
 » E

2
) = n(E

1
) + n(E

2
) – n(E

1
 « E

2
)

Pada kejadian Contoh Soal 1.14 terdapat himpunan 
persekutuan E

1
 dan E

2
, yaitu E

1
 « E

2
 = {2}. Artinya, n(E

1
 « E

2
) 

adalah 1 sehingga n(E
1
 » E

2
) = 2 + 3 – 1 = 4.

Oleh karena terdapat himpunan persekutuan E
1
 dan E

2
 

maka kejadian pada himpunan tersebut disebut kejadian tidak 
saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas dihitung dengan 
rumus berikut.

P
n

n
( )E E1 2EE» = ( )E E1 2E»

( )S

c. Peluang Kejadian Saling Bebas  
dan Kejadian Tidak Saling Bebas
Sekarang, Anda dapat membedakan kejadian saling lepas 

dan kejadian tidak saling lepas. Bagaimanakah dengan kejadian 
saling bebas dan kejadian tidak saling bebas? Agar Anda dapat 
membedakannya, pelajarilah contoh berikut.

Jawab:
Himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 = E

1
 = {1, 2}.

Himpunan kejadian munculnya mata dadu genap = E
2
 = {2, 4, 6}.

Himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 atau genap 
= E

1
 » E

2
 = {1, 2, 4, 6}.

Banyak anggota himpunan munculnya mata dadu kurang dari 3 atau 
genap = n(E

1
 » E

2
) = 4.

Peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu genap 
adalah 

P(E
1
 » E

2
) = 

n
n

4
6

2
3

( )E E1 2E»
( )S

= = .

Notes

Kejadian saling lepas 
biasanya dihubungkan 
dengan atau (»),
sedangkan kejadian 
saling bebas biasanya 
dihubungkan dengan 
dan («).
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Jawab:
a. Himpunan kejadian munculnya mata dadu ganjil adalah 
 E

1
 = {1, 3, 5}.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu prima adalah 
 E

2
 = {2, 3, 5}.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu ganjil dan prima 
adalah E

1
 « E

2
 = {3, 5}.

 Banyak anggota himpunan kejadian munculnya mata dadu ganjil 
dan prima  = n(E

1
 « E

2
) = 2.

 Peluang munculnya mata dadu ganjil dan prima adalah 

 P(E
1
 « E

2
) = 

n
n

2
6

1
3

( )E E1 2E«
( )S

= = .

 Himpunan kejadian E
1
 dan E

2
 adalah E

1
 « E

2
.

 Banyak anggota himpunan kejadian E
1
 dan E

2
 = n(E

1
 « E

2
).

 Himpunan persekutuan E
1
 dan E

2
 adalah

 E
1
 « E

2
 = {3, 5}, artinya n(E

1
 « E

2
) = 2 .

b. Himpunan kejadian munculnya mata dadu ganjil adalah 
 E

1
 = {1, 3, 5}.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu lebih dari 4 adalah
 E

2
 = {5, 6}.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu ganjil dan genap 
adalah E

1
 « E

2
 = {5}.

 Banyak anggota himpunan kejadian munculnya mata dadu ganjil 
dan lebih dari 4 = n(E

1
 « E

2
) = 1.

 Jadi, peluang munculnya mata dadu ganjil dan genap adalah 

 P(E
1
 « E

2
) = 

n
n

1
6

( )E E1 2E«
( )S

= .

Jelajah 
    Matematika

Matematika dapat 
digunakan untuk 
memprediksi peluang 
yang mungkin dari 
kejadian-kejadian. 
Para ahli ekonomi 
menggunakan statistika 
untuk membantu 
memprediksi perubahan-
perubahan dalam 
pasar uang, yang dapat 
menyebabkan perolehan 
ataupun
kehilangan uang dalam 
jumlah yang sangat besar.

Sumber: Ensiklopedi
Matematika & Peradaban 

Manusia, 2002

Sekarang, perhatikan kembali Contoh Soal 1.15a. Peluang 

munculnya mata dadu ganjil adalah P(E
1
) = 

3
6

1
2

= dan peluang 

munculnya mata dadu prima adalah P(E
2
) = 

3
6

1
2

= .

Peluang munculnya mata dadu ganjil dan prima adalah

P(E
1
 « E

2
) = 

1
3

P(E
1
 « E

2
)  P(E

1
) × P(E

2
)

1
3

1
2

1
2

¥
2

Oleh karena P(E
1
 « E

2
)  P(E

1
) × P(E

2
) maka kejadian 

munculnya mata dadu ganjil dan kejadian munculnya mata dadu 
prima merupakan dua kejadian yang tidak saling bebas.

Sekarang, bandingkan dengan Contoh Soal 1.15b. Peluang 

munculnya mata dadu lebih dari 4 = P(E
1
) = 

3
6 .

Sumber: www.tempointeraktif.
com
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Pada peristiwa pelemparan dua  dadu, hitunglah:
a. banyak ruang sampel kejadian,
b. peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 pada dadu ke-1 dan

mata dadu 5 pada dadu ke-2,
c. peluang munculnya mata dadu genap pada dadu ke-1 dan mata 

dadu prima pada dadu ke-2,
d. peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-1 atau jumlah

kedua mata dadu kurang dari 5,
e. peluang munculnya angka 2 pada dadu ke-2 dengan syarat jumlah 

kedua mata dadu kurang dari 5 terjadi lebih dahulu.

Contoh Soal 1.16

Peluang munculnya mata dadu ganjil = P(E
2
) = 

2
6

Peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 dan mata dadu ganjil 

adalah P(E
1
 « E

2
) = 

1
6

P(E
1
 « E

2
) = P(E

1
) × P(E

2
)

1
6

3
6

2
6

1
6

6
36

= ¥
6

=

Oleh karena P(E
1
 « E

2
) = P(E

1
) × P(E

2
) maka kejadian 

munculnya mata dadu lebih dari 4 dan kejadian munculnya mata 
dadu ganjil merupakan dua kejadian yang saling bebas.

Dari Contoh Soal 1.15, apa yang dapat Anda simpulkan? 
Dua kejadian disebut kejadian saling bebas jika munculnya 
kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya 
kejadian kedua. Jika terjadi keadaan sebaliknya, di mana 
kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua maka kejadian 
tersebut disebut kejadian tidak bebas atau kejadian bersyarat.

Untuk membuktikan suatu kejadian saling bebas atau tidak, 
perhatikan uraian berikut. Misalkan terdapat dua kejadian, yaitu 
E

1
 dan E

2
.

• Dua kejadian E
1
 dan E

2
 disebut kejadian saling bebas jika 

P(E
1
 « E

2
) = P(E

1
) × P(E

2
).

• Dua kejadian E
1
 dan E

2
 disebut kejadian tidak saling bebas 

jika P(E
1
 « E

2
)  P(E

1
) × P(E

2
).

Agar Anda lebih memahami mengenai peluang kejadian 
majemuk, pelajarilah contoh-contoh berikut.

Gambar 1.12
Pelemparan dua dadu.

Sumber: www.kingofchicago.info
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Jawab:
a.  Ruang sampel kejadian pada pelemparan dua  dadu dapat 

ditentukan dengan tabel silang berikut.
 Tabel Ruang Sampel Pelemparan Dua Dadu

Dadu II

D
ad

u 
I

x 1 2 3 4 5 6
1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)
2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)
3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)
4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)
5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)
6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)

 Berdasarkan tabel silang tersebut, ruang sampel pada pelemparan 
dua  dadu adalah 

 S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), 
(2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), 
(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), 
(5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}

 Jadi, banyaknya ruang sampel pada pelemparan dua  dadu adalah 
= n(S) = 36.

b. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 pada dadu ke-1 
dan mata dadu 5 pada dadu ke-2, dapat ditentukan dengan 
menentukan banyak anggota himpunan kedua kejadian tersebut 
dan banyaknya anggota ruang sampel.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 pada 
dadu ke-1 = E

1
 = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), 

(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)}.
 Himpunan kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu ke-2 = 

E
2
 = {(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5)}.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 pada 
dadu ke-1 dan mata dadu 5 pada dadu ke-2 = E

1
 « E

2
= {(1, 5), 

(2, 5)} sehingga  n(E
1
 « E

2
) = 2.

 Dengan demikian, peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 
pada dadu ke-1 dan mata dadu 5 pada dadu ke-2  adalah

 P
n

n
( )E = ( )E E«

( )S
= =

EE« 2
36

1
18

.

c.  Peluang munculnya mata dadu genap pada dadu ke-1 dan mata 
dadu prima pada dadu ke-2 dapat ditentukan dengan menentukan 
banyak anggota himpunan kedua kejadian tersebut dan banyaknya 
anggota ruang sampel.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu ke-1,  
E

1
 = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), 

(4, 4), (4, 5), (4, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}.
 Himpunan kejadian munculnya mata dadu prima pada dadu ke-2,  

E
2
 = {(1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 5), 

(4, 2), (4, 3), (4, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 5), (6, 2), (6, 3), (6, 5)}.

Dua dadu dilambungkan 
bersama-sama. Peluang 
muncul mata dadu 
pertama 3 dan mata dadu 
kedua 5 adalah ....

a. 6
36

d. 3
36

b.
5
36 e. 1

36

c. 4
36

Jawab:
• n(S) = 36
 E1 = {(3, 1), (3, 2),(3, 3), 

(3, 4), (3, 5), (3, 6)}
• n(E1) = 6
 E2 = {(1, 5), (2, 5), (3, 5), 

(4, 5), (5, 5), (6, 5)}
• n(E2) =6
 (E1 « E2) = {(3, 5)}
 n(E1 « E2) = 1
• P(E1 « E2) = 

n
n

( )E E1 2E«

( )S
 = 1

36
Jadi, peluang muncul 
mata dadu pertama 3 
dan mata dadu kedua 5 

adalah 1
36 .

Jawaban: e
Soal UN, 2004

Solusi Cerdas
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 Himpunan kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu ke-1 
dan himpunan kejadian munculnya mata dadu prima pada dadu 
ke-2 = E

1
 « E

2
 = {(2, 2), (2, 3), (2, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 5), (6, 2), 

(6, 3), (6, 5)} sehingga n(E
1
 « E

2
) = 9.

 Dengan demikian, peluang munculnya mata dadu genap pada 
dadu ke-1 dan mata dadu prima pada dadu ke-2  adalah 

 P(E) = 
n

n
9
39

1
4

( )E E1 2E«
( )S

= = .

d. Peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-1 atau jumlah 
kedua mata dadu kurang dari 5 dapat ditentukan dengan 
menentukan banyak anggota himpunan kedua kejadian tersebut 
dan banyaknya anggota ruang sampel.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-1 = 
E

1
 = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)}.

 Himpunan kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu kurang 
dari 5 = E

2
 = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)}.

 Himpunan kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-1 atau 
jumlah kedua mata dadu kurang dari 5 = E

1
 » E

2
 = {(2, 1), (2, 2), 

(2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (1, 1),(1, 2), (1, 3), (3, 1)} sehingga 
n(E

1
 « E

2
) = 10.

 Dengan demikian, peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu 
ke-1 atau jumlah kedua mata dadu kurang dari 5 adalah

 P(E) = 
n

n
10
36

5
18

( )E E1 2E»
( )S

= = .

e.  Pada contoh ini, Anda diminta menghitung peluang munculnya 
angka 2 pada dadu ke-2. Untuk menghitung peluang kejadian 
tersebut, syaratnya adalah kejadian munculnya jumlah kedua 
mata dadu kurang dari 5 terjadi lebih dahulu.

  Sebelum Anda menghitungnya, tentukan terlebih dahulu 
himpunan kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu kurang 
dari 5, kemudian tentukan peluangnya. 

 Himpunan kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu kurang 
dari 5 = E

1
= {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)} sehingga 

n(E
1
) = 6.

 Peluang kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu kurang 

dari 5 adalah P(E
1
) = 

n
n

6
36

1
6

( )E1

( )S
= = .

  Selanjutnya, Anda menentukan himpunan kejadian 
munculnya jumlah mata dadu 2 pada dadu ke-2, kemudian 
tentukan peluangnya.

  Kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-2, yaitu E
2
= 

{(1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 2)} sehingga n(E
2
) = 6.

 Peluang kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-2  adalah 

P(E
2
) = 

n
n

6
36

1
6

( )E1

( )S
= = .

Notes

• Notasi untuk irisan «
• Notasi untuk gabungan 

»
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Notes

P(E2 | E1) dibaca peluang 
E2 dengan syarat 
E1. Notasi tersebut 
merupakan notasi 
untuk peluang kejadian 
bersyarat.

  Setelah Anda menentukan himpunan kejadian munculnya 
jumlah mata dadu kurang dari 5 dan himpunan kejadian 
munculnya jumlah mata dadu 2 pada dadu ke-2, tentukanlah 
irisan kedua himpunan tersebut dan nilai peluangnya.

  Himpunan kejadian terjadinya jumlah kedua mata dadu 
kurang dari 5 dan munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-2, yaitu 
E

1
 « E

2 
= {(1, 2), (2, 2)} sehingga n(E

1
 « E

2
) = 2.

  Peluang kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 
kurang dari 5 dan munculnya mata dadu 2 pada dadu ke-2 adalah  

P(E
1
 « E

2
) = 

n
n

2
36

1
18

( )E E1 2E«
( )S

= = .

 Dengan demikian, peluang kejadian munculnya mata dadu 2 
pada dadu ke-2 dengan syarat jumlah kedua mata dadu kurang 
dari 5 terjadi lebih dahulu adalah

 P(E
2
 | E

1
) = 

P
P

1
18
1
6

1
18

6
1

6
18

1
3

( )E E1 2E«
( )E1

= =18 ¥ =1 = .

Perhatikan kembali Contoh Soal 1.16e. Peluang munculnya 
mata dadu 2 pada dadu ke-2 dengan syarat jumlah kedua 
mata dadu kurang dari 5 terjadi lebih dahulu merupakan suatu 
kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat terjadi jika kejadian 
pertama (E

1
) harus terjadi terlebih dahulu untuk menentukan 

kejadian kedua (E
2
). Untuk menghitung peluang kejadian 

bersyarat dapat digunakan rumus berikut.

P(E
2
 | E

1
) = 

P

P
( )E E1 2E«

( )E1

Dengan E
1 
merupakan kejadian yang harus terjadi terlebih 

dahulu agar peluang kejadian E
2 
dapat

 
ditentukan nilainya.

Sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk posisi 
akuntan keuangan dan manajer HRD. Dari surat lamaran yang 
masuk, dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu pelamar akuntan sebanyak 
30 orang, pelamar manajer HRD sebanyak 45 orang, dan pelamar 
keduanya sebanyak 18 orang.
a. Berapakah jumlah pelamar seluruhnya di perusahaan tersebut?
b. Jika dari seluruh pelamar dipilih salah satu, berapakah peluang

yang terambil dari pelamar yang melamar kedua pekerjaan 
sekaligus?

Contoh Soal 1.17 

Gambar 1.13
Sebuah perusahaan membuka 
lowongan pekerjaan untuk posisi 
akuntan keuangan dan manajer HRD. 

Sumber: prasetya.brawijaya.ac.id
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AkuntanS Manajer HRD

30 orang 18 orang 45 orang

 Jumlah pelamar akuntan = n(A) = 30 orang
 Jumlah pelamar manajer HRD = n(B) = 45 orang
 Jumlah pelamar akuntan dan manajer HRD = n(A « B) =
 18 orang
 Jumlah pelamar seluruhnya = n(S) dapat dihitung dengan cara 

berikut.
 n(S) = n(A) + n(B) – n(A « B)
 n(S) = 30 orang + 45 orang – 18 orang
 n(S) = 57 orang
b. Peluang yang terambil dari pelamar yang melamar kedua 

pekerjaan sekaligus adalah

 P(A « B) = 
n

n
( )A B«

( )S
= =18

57
6

19 .

c. Jumlah pelamar ke akuntan saja = n(A) – n(A « B)
 = 30 orang – 18 orang
  = 12 orang
 Jadi, peluang yang terambil dari pelamar yang melamar ke 

akuntan saja adalah

 P(A – (A « B)) = 
n

n
( )A - ( )A B«A

( )S
= =12

57
4

19 .

d. Jumlah pelamar ke manajer HRD saja = n(B) – n(A « B)
 = 45 orang – 18 orang
  = 27 orang
 Jadi, peluang yang terambil dari pelamar ke manajer HRD saja 

adalah

 P(B – (A « B)) = 
n

n
( )B - ( )A B«A

( )S
= =27

57
9

19 .

c. Jika dari seluruh pelamar dipilih salah satu, berapakah peluang 
yang terambil dari pelamar yang melamar hanya untuk menjadi 
akuntan saja?

d.  Jika dari seluruh pelamar dipilih salah satu, berapakah peluang 
yang terambil dari pelamar yang melamar hanya untuk menjadi 
manajer HRD saja?

Jawab:
a.  Untuk memudahkan menyelesaikan soal tersebut, gambarkanlah 

ke dalam diagram Venn berikut.
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Untuk lebih memahami mengenai konsep peluang, 
pelajarilah contoh berikut.

Pada sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola hijau. Kemudian,
diambil 2 bola secara acak. Hitunglah peluang kejadian-kejadian
berikut.
a. Peluang terambil 2 bola merah.
b. Peluang terambil 2 bola hijau.
c. Peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola hijau.
d. Peluang terambil bola merah pada pengambilan ke-1, kemudian

dikembalikan lagi, dan pada pengambilan ke-2 terambil bola 
hijau.

e. Peluang terambil bola merah pada pengambilan ke-1, kemudian
bola tidak dikembalikan lagi, dan pada pengambilan ke-2
terambil bola hijau.

Jawab:
a. Untuk menghitung peluang terambil 2 bola merah pada 

pengambilan 2  bola secara acak, harus ditentukan banyaknya
cara pengambilan 2 bola dari 8 bola yang tersedia  (5 bola merah
dan 3 bola hijau).

Banyaknya cara pengambilan 2 bola dari 8 bola yang tersedia 
dapat dihitung dengan cara kombinasi 2 unsur dari 8 unsur, yaitu

C2
8 8

2
8

2 6
8 7 66

2 6
8 7
2 1= ( ) = = ¥7 =!

! !( )8 2-
!

! !6
!!

!!66
 = 28.

Notasi C2
8 merupakan jumlah anggota ruang sampel pada 

pengambilan 2 bola secara acak maka n(S) = C2
8  = 28.

Setelah itu, Anda harus menghitung banyaknya cara terambil
2 bola merah dari 5 bola merah yang tersedia. Banyaknya cara 
terambil 2 bola merah dari 5 bola merah yang tersedia dapat 
dihitung dengan cara kombinasi 2 unsur dari 5 unsur.

C2
5 5

2
5

2 3
5 4 3

2 3
5 4
2 1

2= ( )5
= = ¥4 = =!

! !( )5 2-
!

! !3
!

! !3
0
0
2

= 10

Notasi C2
5

 merupakan jumlah anggota himpunan kejadian 
pada pengambilan 2 bola merah dari 5 bola merah tersedia.
Dengan demikian, n(E) = 10.
Jadi, peluang terambil 2 bola merah adalah

P(E) = n
n

C
C

( )E
( )S

= = =2
5

2
8

10
28

5
14

.

b. Untuk menghitung peluang terambil 2 bola hijau, terlebih dahulu
harus ditentukan banyak cara terambil 2 bola hijau dari 3 bola
hijau tersedia. Banyaknya cara terambil 2 bola hijau dari 3 bola
hijau yang tersedia dapat dihitung dengan cara kombinasi 2 unsur 
dari 3 unsur.

Contoh Soal 1.18 

Gambar 1.13
Menghitung peluang kejadian 
terambilnya bola.

Sumber: www.thebandung.com
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C2

3 3
2

3 22
22

3
1 3= ( )3

= = =!
! !( )3 2-

!!
! !! 1

  Notasi C2
3  merupakan jumlah anggota himpunan kejadian 

pada pengambilan 2 bola hijau dari 3 bola hijau tersedia. Dengan 
demikian, n(E)= 3.

 Jadi, peluang terambil 2 bola hijau adalah

 P
n
n

C
C

( )E = ( )E
( )S

= =2
3

2
8

3
28

.

c. Untuk menghitung peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola 
hijau, terlebih dahulu harus ditentukan banyak cara terambil 1 
bola merah dan 1 bola hijau. 

  Banyaknya cara terambil 1 bola merah (dari 5 bola merah 
tersedia) dan 1 bola hijau (dari 3 bola hijau tersedia) adalah

 C C1
5

1
3 5

1
3

1
=C1

3

( )5
¥ ( )3

!
! !( )5 1-

!
! !( )3 1-

 = 5 × 3 = 15 cara.

  Notasi C C1
5

1
3  merupakan jumlah anggota himpunan 

kejadian pada pengambilan 1 bola merah dan 1 bola hijau. 
Dengan demikian, n(E)= 15.

 Jadi, peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola hijau adalah

 P(E) = 
n
n

C C
C

( )E
( )S

= =1
5

1
3

2
8

15
28

.

d. Untuk menghitung peluang terambil bola merah pada 
pengambilan ke-1 dan bola hijau pada pengambilan ke-2 (dengan 
pengembalian) dapat dilakukan dengan cara berikut.

  Pada pengambilan ke-1 terdapat 5 bola merah dan 3 bola 
hijau maka peluang terambil bola merah pada pengambilan ke-1 

adalah 
5
8 .

  Pada pengambilan ke-2 terdapat 5 bola merah dan 3 bola 
hijau  maka peluang terambil bola hijau pada pengambilan ke-2 

adalah 
3
8

.

 Jadi, peluang terambil bola merah pada pengambilan ke-1 dan 
bola hijau pada pengembalian ke-2 (dengan pengembalian) 

adalah 
5
8

3
8

15
64

¥ =
8 .

e. Untuk menghitung peluang terambil bola merah pada 
pengambilan ke-1 dan bola hijau pada pengambilan ke-2 (tanpa 
pengembalian) dapat dilakukan dengan cara berikut.

  Pada pengambilan ke-1 terdapat 5 bola merah dan 3 bola 
hijau maka peluang terambil bola merah pada pengambilan ke-1 

adalah 
5
8 .
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  Pada pengambilan ke-2 terdapat 4 bola merah dan 3 bola 
hijau (asumsi pada pengambilan ke-1 telah terambil 1 bola merah) 
maka peluang terambil bola hijau pada pengambilan ke-2 adalah 
3
7

.

 Jadi, peluang terambil bola merah pada pengambilan ke-1 dan 
bola hijau pada pengembalian ke -2 (tanpa pengembalian) adalah 
5
8

3
7

15
56¥ =7

.

1. Pada sebuah perusahaan diadakan rapat 
untuk mengadakan pemilihan jabatan 
sebagai manajer logistik, manajer personalia,
dan manajer keuangan. Sebagai calonnya
telah ditunjuk 5 orang yaitu, Pak Novian, Pak
Januar, Pak Sayuti, Bu Susi, dan Bu Dini.
a. Ada berapakah susunan kepengurusan 

yang dapat dibentuk?
b. Berapakah peluang terpilihnya

Pak Novian atau Pak Januar sebagai
manajer logistik?

c. Berapakah peluang terjadinya
susunan kepengurusan berikut?
Manajer logistik = Pak Novian 
Manajer personalia = Pak Januar 
Manajer keuangan = Bu Dini

d. Berapakah peluang terpilihnya bu
Susi sebagai manajer logistik atau 
manajer personalia atau manajer 
keuangan?

2. Pada suatu organisasi diadakan pemilihan 
jabatan ketua, wakil ketua, bendahara, seksi
perlengkapan, dan seksi kebersihan. Sebagai 
calonnya telah ditentukan, yaitu Fuad, Roy,
Chandra, Faris, Tina, Susi, dan Lina. Aturan
yang berlaku di organisasi tersebut adalah
untuk jabatan ketua, seksi perlengkapan, dan 
seksi kebersihan harus dijabat oleh seorang
pria dan jabatan wakil ketua dan bendahara
harus dijabat oleh seorang wanita.

a. Ada berapakah susunan kepengurusan
yang dapat dibentuk? 

b. Berapakah peluang terpilihnya Fuad 
atau Roy Sebagai ketua dan Tina 
sebagai wakil ketua? 

c. Berapakah peluang terpilihnya Fuad 
sebagai ketua atau seksi perlengkapan
dan Tina atau Susi sebagai
bendahara? 

d. Berapakah peluang terpilihnya Roy 
sebagai ketua, Chandra atau Faris 
sebagai seksi kebersihan dan Tina
atau Lina sebagai wakil ketua?

3. Untuk menyambut hari kemerdekaan
Indonesia, di suatu kecamatan diadakan 
pertandingan sepakbola antardesa, sebagai 
kontestannya adalah desa A, desa B, desa C, 
dan desa D. Sistem kompetisi menggunakan 
sistem gugur seperti digambarkan pada 
bagan berikut.

Desa ....

Desa ....

Desa ....

Desa ....

Desa ....

Desa ....

Desa ....

Penyisihan
Final

Juara

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 1.3
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 Sebelumnya telah diadakan undian untuk 
menentukan peserta pada setiap pertandingan 
penyisihan. Dari ilustrasi tersebut, jawablah 
pertanyaan berikut.
a. Ada berapakah jenis bagan yang 

dapat dibentuk? 
b. Berapakah peluang terjadinya 

pertemuan antara desa A dan desa D 
pada babak penyisihan? 

c. Berapakah peluang desa B maju ke 
babak nal? 

4.  Pada pelemparan 3 mata uang logam, 
hitunglah:
a. peluang munculnya 3 gambar, 
b. peluang munculnya 3 angka, 
c. peluang munculnya 3 angka atau 3 

gambar, 

d. peluang munculnya 2 angka dan  
1 gambar, 

e. peluang munculnya 1 angka dan  
2 gambar. 

5. Di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola 
merah, 3 bola biru, dan 1  bola kuning. Dari 
kotak tersebut akan dilakukan pengambilan 
3 bola secara acak.
a. Ada berapa banyakkah cara bola-bola 

tersebut diambil? 
b. Berapa peluang terambil 3 bola 

merah? 
c. Berapa peluang terambil 2 bola merah 

dan 1 bola biru? 
d.  Berapa peluang terdapatnya 1 bola 

kuning setiap kali pengambilan?
e.  Berapa peluang terdapatnya 2 bola 

biru setiap kali pengambilan?

 Himpunan dari semua hasil yang mungkin 
terjadi pada percobaan disebut ruang sampel 
atau ruang contoh.

 Anggota himpunan dari ruang sampel 
disebut titik contoh.

 Kaidah pencacahan terdiri atas aturan 
perkalian, permutasi, dan kombinasi.

 Permutasi adalah susunan dari semua 
atau sebagian unsur suatu himpunan yang 
mementingkan urutan unsurnya.

 Permutasi m unsur dari n unsur yang tersedia 

dinotasikan dengan P n
mPPn = ( )n m

!
!

.

 Jika dari n unsur yang tersedia terdapat 
k unsur yang sama (k  n) maka banyak 
permutasi dari n unsur itu ditentukan dengan 

aturan P n
k

= !
!

.

 Banyak permutasi siklis dari n unsur 
ditentukan dengan aturan P

siklis
 = (n – 1)!.

 Jika dari n unsur yang tersedia terdapat 
k unsur sama,  unsur sama, dan m unsur 
sama (k +  + m  n) maka banyak permutasi 
dari n unsur itu ditentukan dengan aturan 

P n
k m

= !
!
.

 Kombinasi adalah susunan dari semua atau 
sebagian unsur suatu himpunan yang tidak 
mementingkan urutan unsurnya.

 Kombinasi m unsur dari n unsur yang tersedia 

dinotasikan dengan C n
mm

n = ( )
!

! !( )n m- .

 Peluang dapat dihitung menggunakan ruang 
sampel dan frekuensi nisbi.

 Frekuensi harapan kejadian E dinyatakan 
dengan F

h
 (E) = n × P(E)

 Peluang kejadian majemuk terdiri atas 
komplemen suatu kejadian, kejadian saling 
lepas, dan kejadian saling bebas.

Ringkasan
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Kaji Diri
Setelah mempelajari materi pada Bab Peluang, adakah materi yang belum Anda pahami? Materi 
manakah yang belum Anda pahami? Diskusikan bersama teman dan guru Anda.

 Peluang dua kejadian saling lepas dinyatakan 

dengan P(E
1
 » E

2
) = 

n
n

( )E E1 2EE»
( )S

.

 Peluang dua kejadian saling bebas dinyatakan 

dengan P(E
1
 « E

2
) = 

n
n

( )E E1 2EE«
( )S

.

 Dua kejadian dikatakan saling bebas jika 
P(E

1
 « E

2
) = P(E

1
) × (E

2
).

 Dua kejadian dikatakan saling lepas jika
 P(E

1
 » E

2
) = P(E

1
) + (E

2
).
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Kerjakanlah di buku latihan Anda.
I. Pilihlah satu jawaban yang tepat.
1. Banyaknya anggota ruang sampel pada 

pelemparan 3 uang logam adalah .... 
a. 2 d. 16 
b. 4 e.  32 
c. 8

2. Peluang munculnya 2 angka pada pelemparan
3 uang logam adalah .... 

a. 3
8 d.

1
4

b.
1
2 e. 2

5

c. 3
4

3. Peluang munculnya minimal 2 gambar pada 
pelemparan 3 uang logam adalah ....

a. 3
8 d.

1
4

b.
1
2 e. 2

5

c. 3
4

4. Hasil permutasi 2 unsur dari 5 unsur adalah
.... 
a. 25 d. 15
b. 10 e.  20
c. 30

5. Hasil kombinasi 3 unsur dari 6 unsur adalah 
.... 
a. 25 d. 10
b. 15 e.  30
c. 20

6. Nilai peubah x dan x y pada permutasi PxPP7 42=
dan kombinasi C y

2 10= adalah ....
a. 5 dan 2 d. 2 dan 5
b. 3 dan 4 e. 5 dan 6
c. 4 dan 3

7. Dari 7 orang akan dibuat kelompok yang
terdiri atas 3 orang. Banyak susunan yang 
dapat dibentuk adalah ....
a. 40 d. 30
b. 35 e. 60
c. 50

8. Salah satu negara anggota dewan keamanan 
PBB memveto sebuah resolusi PBB. Peluang
negara Amerika Serikat yang memveto
keputusan tersebut adalah ....

a. 1
3

d.
1
5

b. 1
20

e.
1

10

c.
1

15
9. Dari soal nomor 8, peluang negara Indonesia 

yang memveto keputusan tersebut adalah 
....

a. 1
3

d.
1
5

b. 1
20

e.
1

10
c. 0

10. Dalam suatu kotak terdapat 8 bola merah,    
4 bola hijau, dan 3 bola putih. Jika dilakukan
pengambilan 3 bola secara acak maka
banyaknya cara terambil 3  bola adalah ....
a. 455 cara d. 550 cara
b. 460 cara e. 660 cara
c. 500 cara

11. Peluang terambil 3 bola berwarna merah dari 
soal nomor 10 adalah ....

a. 71
550

d.
143
500

b.
56
455 e. 103

500

c. 41
660

12. Dari soal nomor 10, peluang terambil
minimal 2 bola berwarna hijau adalah ....

a.
71
91 d.

14
91

b. 8
91

e.
103
455

c.
16
91

Evaluasi Materi Bab 1
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13. Dari soal nomor 10, peluang terambil  
minimal 1 bola berwarna putih adalah ....

a. 47
91

 d. 
114
550

b. 
103
660  e. 

113
455

c. 
2
5

14. Hasil survei mengenai mata pencaharian 
penduduk di suatu desa menunjukkan bahwa 
150 penduduk berprofesi sebagai petani dan 
200 penduduk berprofesi sebagai nelayan. 
Jika jumlah total penduduk desa tersebut 
adalah 300 orang maka banyaknya jumlah 
penduduk yang berprofesi rangkap sebagai 
petani dan nelayan adalah ....
a. 40 orang d. 55 orang 
b. 45 orang e. 60 orang 
c. 50 orang 

15. Dari soal nomor 14, jika dilakukan 
pengambilan secara acak terhadap penduduk 
desa tersebut maka peluang terambilnya 
penduduk yang berprofesi rangkap adalah 
.... 

a. 
2
3  d. 

1
6

b. 
1
3  e. 1

5

c. 1
4

16. Dari soal nomor 14, jika dilakukan 
pengambilan secara acak terhadap penduduk 
desa tersebut maka peluang terambil 
penduduk yang berprofesi sebagai nelayan 
saja adalah .... 

a. 
1
2  d. 

1
6

b. 
1
3  e. 1

5

c. 1
4

17. Pada pelemparan dua  dadu, peluang muncul 
mata dadu genap pada dadu pertama atau 
jumlah kedua mata dadu kurang dari 4 adalah 
....

a. 3
4

 d. 
3
8

b. 
2
3  e. 

1
2

c. 
5
9  

18. Pada pelemparan dua  dadu, peluang muncul 
mata dadu genap pada dadu kedua dengan 
syarat jumlah kedua mata dadu kurang dari 
7 terjadi terlebih dahulu adalah ....

a. 
7
36  d. 

2
3

b. 
1
3  e. 2

5

c. 3
4

19. Pada  suatu organisasi dilakukan pemilihan 
ketua, wakil ketua, dan bendahara. Untuk 
jabatan ketua dan wakil ketua diperoleh 
calon, yaitu Mirza, Anwar, dan Gusti. 
Adapun calon untuk jabatan bendahara 
adalah Kania, Ani, dan Sasa. Banyaknya 
susunan kepengurusan organisasi yang dapat 
terbentuk adalah ....
a. 20 d. 15 
b. 18 e. 10 
c. 16 

20. Peluang terpilihnya Gusti sebagai ketua dari 
soal nomor 19 adalah ....

a. 1
2

 d. 
1
9

b. 
1
3  e. 

1
6

c. 2
5

II.  Kerjakanlah soal-soal berikut.
c. Kombinasi 4 unsur dari 7 unsur 

tersedia. 
d. Kombinasi 6 unsur dari 9 unsur 

tersedia. 

1. Tentukan hasil permutasi dan kombinasi 
berikut.
a. Permutasi 3 unsur dari 5 unsur 

tersedia.
b. Permutasi 2 unsur dari 6 unsur 

tersedia. 
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Pilihan Karir

Profesi yang berhubungan dengan konsep peluang di antaranya broker. Broker merupakan pedagang 
perantara yang menghubungkan pedagang satu dan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual 
dan pembeli (saham dan sebagainya). Broker biasa juga disebut makelar atau pialang.

2. Tentukan nilai peubah x berikut.
a. PxPP8 56=
b. Cx

10 45=
3. Pada suatu pemukiman diadakan pemilihan 

kepengurusan RT. Calon ketua dan wakil 
ketua adalah Pak Bono, Pak Gede, Pak 
Dadang, dan Pak Faisal. Adapun calon 
bendahara dan sekretarisnya adalah Bu 
Fatma, Bu Neneng, dan Bu Putu. 
a. Hitunglah banyaknya kepengurusan 

RT yang dapat dibentuk (terdiri ketua-
wakil ketua-bendahara-sekretaris). 

b. Tentukan peluang terpilihnya 
 Pak Bono atau pak Gede sebagai 

ketua RT.
c. Tentukan peluang terpilihnya 
 Bu Fatma sebagai bendahara atau 

sekretaris.
d. Tentukan peluang terpilihnya 
 Pak Bono sebagai wakil ketua RT dan 

Bu Neneng sebagai bendahara.

4. Riza melakukan pelemparan terhadap sebuah 
dadu dan sebuah uang logam.
a. Tulislah ruang sampel yang dapat 

terbentuk dan hitung jumlah anggota 
dari kejadian tersebut.

b. Berapa peluang munculnya mata dadu 
genap dan gambar? 

c. Berapa peluang munculnya mata dadu 
prima dan angka? 

d. Berapa peluang munculnya mata dadu 
genap atau prima dan gambar? 

5. Di dalam sebuah kotak terdapat 4 bola 
merah, 3 bola biru, dan 3 bola kuning. Pada 
kotak tersebut akan dilakukan pengambilan 
secara acak terhadap 2  bola. Hitunglah:
a. banyaknya cara pengambilan bola 

yang dapat dilakukan,
b. peluang terambilnya 2 bola merah,
c. peluang terambilnya 1 bola merah 

dan 1 bola biru,
d. peluang terambilnya 1 bola kuning 

dan 1 bola biru,
e. peluang terambilnya 2 bola biru.
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Bab 2

A. Statistika
B. Penyajian Data
C. Ukuran 

Pemusatan Data
D. Ukuran Letak Data
E. Ukuran 

Penyebaran Data

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk menerapkan aturan konsep 
statistik dalam pemecahan masalah di antaranya mengidentifikasi
pengertian statistik, statistika, populasi, dan sampel, menyajikan 
data dalam bentuk tabel dan diagram, serta menentukan ukuran 
pemusatan data, dan menentukan ukuran penyebaran data.

Sumber: www.esila
turahim.co

m

Di SMP Anda telah mempelajari statistika. Materi tersebut 
akan dikembangkan sampai dengan ukuran penyebaran 
data. Statistika sangat berperan dalam memecahkan masalah  
kehidupan sehari-hari. Di bidang ekonomi, statistika digunakan 
untuk memprediksi kondisi perekonomian suatu perusahaan 
atau negara. Statistika juga dapat digunakan sebagai acuan 
dalam memperbaiki kualitas hasil suatu produksi. Berikut ini 
disajikan contoh kasus di bidang ekonomi yang menerapkan 
konsep statistika.

Sebuah industri kecil menggaji karyawannya setiap minggu. 
Gaji seluruh karyawan perusahaan tersebut adalah 25, 24, 23, 
26, 25, 37, 30, 25, 20, dan 23 (dalam ratusan ribu rupiah). Dari 
data gaji karyawan tersebut, berapakah jumlah gaji terbanyak 
dari perusahaan tersebut? Berapakah rata-rata penghasilan 
setiap minggu dari perusahaan tersebut? Agar Anda dapat 
menjawabnya, pelajarilah bab ini dengan baik.

43
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Materi tentang Statistika dapat digambarkan sebagai berikut.

Peta Konsep

Uji Materi Prasyarat

1. Apa yang Anda ketahui tentang:
a. populasi, c. data.
b. sampel,

2. Sebutkan jenis-jenis diagram penyajian 
data yang Anda ketahui.

3. Diketahui nilai Matematika Riza adalah 
7, 6, 8, 5, 7, 7, 6. Dari data tersebut, 
tentukan:
a. nilai rata-rata,
b. nilai median,
c. modus.

Sampel

Populasi

Histogram

Rata-Rata Median Modus

Kuartil

Persentil

Desil

Diagram

Ogif

Penyajian
Data

Poligon
Frekuensi

Diagram
Garis

Diagram
Batang

Diagram
Lingkaran

Diagram
Lambang

Tabel 
Statistik

Tabel 
Distribusi
Frekuensi

Datameliputi membangun
konsep

meliputi

meliputi

meliputi

terdiri
atas

terdiri
atas

Tabel

Rentang

Varians

Rentang
Antarkuartil

Simpangan
Rata-Rata

Simpangan
Baku

terdiri
atas

Ukuran
Letak
Data

Ukuran
Penyebaran

Data

Ukuran
Pemusatan

Data

Statistika
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A Statistika
Statistika sangat berhubungan dengan data. Tahukah Anda, 

apa yang dimaksud dengan data? Agar Anda mengetahuinya, 
pelajarilah uraian berikut.

1. Statistik dan Statistika
Misalkan, dilakukan pengukuran tinggi badan terhadap   

8 siswa SMK Sosial Kelas XII secara acak. Hasil pengukuran 
tersebut adalah 170, 165, 158, 150, 162, 160, 155, 159 (dalam 
cm). Tinggi badan seorang siswa disebut datum, sedangkan hasil 
seluruh pengukuran tinggi badan terhadap 8 siswa disebut data. 
Dari perhitungan atau pengolahan terhadap data yang dicatat 
akan diperoleh statistik. Pada umumnya, statistik disajikan 
dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dibaca, dipahami, 
dan dianalisis.

Contoh data statistik di antaranya data kelahiran bayi di 
suatu daerah pada tahun tertentu dan jumlah penduduk suatu 
wilayah. Untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menarik 
kesimpulan yang benar dari suatu data diperlukan sebuah 
metode. Metode untuk mengumpulkan data, menyusun data, 
mengolah data, menganalisis data, sampai menarik kesimpulan 
disebut statistika.

2. Data Statistik
Data statistik dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. 

Data yang tidak berupa bilangan biasanya dinyatakan dengan 
cacat, baik, gagal, berhasil, dan sebagainya. Contoh data bilangan 
dan bukan bilangan dapat Anda lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Data Kondisi Rumah di Sebuah Kecamatan
No. Rumah Luas Tanah (m2) Kondisi Rumah

 1. 100 Terawat
 2. 110 Terawat
 3.   90,5 Tidak Terawat
 4. 150 Cukup Terawat
 5. 100,5 Terawat
 6.   85,5 Cukup Terawat
 7. 200 Tidak Terawat
 8. 114 Terawat
 9.   90 Tidak Terawat
10. 100 Terawat

Kata Kunci

• data
• statistik
• statistika
• populasi
• sampel

Gambar 2.1
Kelahiran bayi merupakan data 
statistik.

Sumber: blog.hkbpnewyork.org
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Perhatikan kembali Tabel 2.1. Pada tabel tersebut, data 
kondisi rumah bukan berupa bilangan dan data luas tanah 
berupa bilangan. Data yang berupa bilangan dan data yang 
bukan berupa bilangan merupakan data statistik. Data statistik 
terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif.

a. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 

bilangan. Data kuantitatif terdiri atas data diskrit dan data 
kontinu.
1) Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara 

mencacah atau menghitung.
 Contoh: data banyaknya anggota keluarga, data banyaknya 

penduduk di suatu tempat, data jumlah kendaraan 
yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dan lain-
lain.

2) Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara 
mengukur.

 Contoh: data tinggi dan berat badan, data luas tanah, data 
luas bangunan, dan lain-lain.

b. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan. 

Data kualitatif menggambarkan kualitas objek yang diteliti. 
Pada Tabel 2.1 data kondisi rumah menunjukkan kualitas rumah 
yang diamati.

3. Populasi dan Sampel
Untuk memahami pengertian populasi dan sampel, 

pelajarilah contoh kasus berikut.
Seorang peneliti ingin mengamati tinggi badan seluruh 

siswa SMK kelas XII di Bandung. Oleh karena itu, ia 
mengumpulkan data tinggi badan semua siswa SMK kelas XII 
di Bandung. Kemudian, ia mengolah dan menganalisis data 
ini. Data tinggi badan semua siswa SMK kelas XII di Bandung 
disebut populasi.

Setahun kemudian, peneliti tersebut ingin mengamati tinggi 
badan seluruh siswa SMK di Jakarta. Berdasarkan pengalaman 
sebelumnya, untuk mengolah dan menganalisis data tinggi 
badan seluruh siswa SMK kelas XII di Bandung membutuhkan 
waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu, ia hanya 
mengambil secara acak data tinggi badan 10 siswa kelas XII di 
setiap SMK di Jakarta. 

Gambar 2.2
Pengukuran tinggi badan 

siswa SMK.

Sumber: www.flickr.com

Search

Ketik: http://id.wikipedia. 
org/wiki/statistika-
deskriptif

Website ini memuat 
informasi mengenai 
pengertian statistika 
deskriptif.
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Misalkan, di Jakarta terdapat 50 SMK maka data tinggi 
badan yang terkumpul sebanyak 500. Kemudian, ia mengolah 
dan menganalisis kelimaratus data tersebut. Hasil pengolahan 
data-data tinggi badan 500 siswa SMK kelas XII ini berlaku 
untuk seluruh siswa SMK kelas XII di Jakarta. Dari contoh 
kasus ini, data tinggi badan 500 siswa SMK kelas XII di Jakarta 
merupakan sampel. Populasi untuk sampel ini adalah data tinggi 
badan seluruh siswa SMK kelas XII di Jakarta.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut dapat memperjelas 
bahawa populasi adalah keseluruhan data yang akan diteliti 
atau keseluruhan data yang menjadi perhatian. Adapun sampel 
adalah himpunan bagian dari populasi yang akan diamati.

Jika Anda ingin mengamati keuntungan sebuah perusahaan 
setiap tahunnya maka populasi yang diambil adalah data seluruh 
keuntungan dan kerugian di perusahaan tersebut setiap tahun. 
Sampel untuk populasi tersebut adalah data keuntungan dan 
kerugian di perusahaan tersebut beberapa tahun, bukan data 
seluruh keuntungan dan kerugian di perusahaan tersebut setiap 
tahun.

Oleh karena hasil pengolahan sampel berlaku untuk 
populasi yang akan diamati maka sampel yang diambil 
haruslah mewakili populasi tersebut. Dengan kata lain, semua 
karakteristik populasi harus tercermin dalam sampel. Sampel 
biasanya diambil jika populasi berukuran besar. 

Tugas Siswa  2.1

Buatlah lima contoh kasus yang memuat data populasi dan data 
sampel. Bandingkanlah hasilnya dengan teman Anda, kemudian 
diskusikanlah.

1. Jelaskan apa dimaksud dengan:
a. statistika,
b. statistik,
c. data kuantitatif,
d. data kualitatif,
e. data diskrit,
f. data kontinu,
h. sampel, dan
g. populasi.

2. Data pada tabel berikut merupakan data
banyak anggota keluarga, tinggi badan, dan
jenis rambut dari 10 siswa di sebuah SMK.

No. 
Absen

Banyak 
Anggota 
Keluarga

Tinggi 
Badan 
(cm)

Jenis 
Rambut

1. 4 155 Ikal
2. 3 165 Lurus
3. 6 156 Lurus

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 2.1
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 4. 4 160,5 Ikal
 5. 5 148,5 Ikal
 6. 7 161 Keriting
 7. 6 159,5 Lurus
 8. 5 152 Keriting
 9. 3 157,5 Ikal
10. 4 155,5 Lurus

 Dari data tersebut, tunjukkan mana yang 
merupakan data kuantitatif, data kualitatif, 
data diskrit, dan data kontinu.

Untuk soal nomor 3 sampai dengan nomor 5, 
tentukan populasi dan sampel dari data-data 
berikut.

3. Seorang kepala sekolah ingin mengetahui 
nilai rata-rata Akuntansi semua siswa di 
sekolahnya. Nilai Akuntansi diambil dari 40 
siswa secara acak.

4. Diketahui di suatu tempat, beberapa orang 
menderita keracunan makanan. Orang-
orang tersebut baru pulang dari suatu pesta. 
Penyebabnya diduga berasal dari makanan 
pesta tersebut. Petugas dari dinas kesehatan 
mengambil sampel dari makanan tersebut 
untuk diteliti.

5. Sebuah lembaga penelitian akan meneliti 
angka pengangguran di Indonesia. Penelitian 
dilakukan terhadap 50.000 individu di 
seluruh Indonesia.

B Penyajian Data
Suatu data dapat dibaca dan dianalisis dengan mudah jika 

data yang telah dikumpulkan disusun dan disajikan dalam 
bentuk yang baik dan jelas. Bentuk-bentuk penyajian data yang 
akan Anda pelajari di antaranya tabel (daftar) atau diagram 
(gra k).

1. Tabel Statistik
Penyajian data dalam bentuk tabel yang akan dipelajari 

sekarang, yaitu tabel statistik dan tabel distribusi frekuensi. 
Bentuk penyajian data menggunakan tabel sering Anda lihat 
di koran, majalah, pam et, poster, internet, atau televsi. Tabel 
statistik terdiri atas beberapa kolom dan baris. Pada bagian atas 
tabel statistik terdapat judul yang menggambarkan data yang 
disajikan pada tabel.

Jika data diperoleh dari sebuh sumber maka sumber 
dituliskan pada bagian kanan bawah tabel.
Langkah-langkah membuat tabel adalah sebagai berikut.
a. Tuliskan judul tabel. Judul harus singkat dan jelas.
b. Buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom yang 

disesuaikan dengan data yang akan disajikan.
c. Isilah tabel dengan data yang akan disajikan.
d. Jika Anda mengambil data dari referensi tertentu, cantum-

kan sumber data tersebut di bagian kanan bawah tabel.
Untuk lebih memahami cara menyajikan data dalam tabel, 

pelajari contoh berikut. 

Kata Kunci

• tabel statistik
• tabel distribusi 

frekuensi
• histogram
• poligon frekuensi
• ogif
• diagram garis
• diagram batang
• diagram lingkaran
• diagram lambang
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Contoh Soal 2.1

Berdasarkan data yang diperoleh dari Microsoft Encarta 2005, 
diketahui jumlah penduduk kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, 
dan Palembang pada tahun 1997 berturut-turut adalah 7.764.764, 
3.557.665, 2.351.303, 1.974.300, dan 1.436.500. Sajikan data tersebut 
dalam bentuk tabel statistik.

Jawab:
Gunakan langkah-langkah untuk membuat tabel.
Langkah ke-1: Tuliskan judul tabel.
Data yang akan disajikan merupakan data jumlah penduduk di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997. Dengan 
demkian, Judul untuk tabel adalah

"Jumlah Penduduk Jakarta, Bandung,  
Surabaya, Medan, dan Palembang Tahun 1997"

Langkah ke-2: Buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom 
disesuaikan dengan data yang akan disajikan.
Data terdiri atas 5 kota sehingga terdapat 5 baris untuk data kota. 
Adapun 2 baris lainnya untuk judul data dan jumlah penduduk kelima 
kota sehingga banyaknya kolom ada 2. Kolom pertama untuk data 
kota dan kolom kedua untuk data jumlah penduduk. Dengan demikian,  
tabel terdiri atas 7 baris dan 2 kolom.
Langkah ke-3: Isilah tabel dengan data yang akan disajikan.
Pada baris pertama, tuliskan judul data. Data dituliskan pada baris 
kedua sampai dengan keenam. Pada baris terakhir, tuliskan jumlah 
penduduk kelima kota tersebut.
Langkah ke-4: Tulis sumber data.
Oleh karena data diperoleh dari Microsoft Encarta 2005 maka pada 
bagian kanan bawah tabel harus dicantumkan
"Sumber: Microsoft Encarta 2005"
Dari langkah-langkah tersebut, diperoleh tabel jumlah penduduk 
di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 
1997sebagai berikut.

Kota Jumlah Penduduk
Jakarta                          7.764.764
Bandung                          3.557.665
Surabaya                          2.351.303
Medan                          1.974.300
Palembang                          1.436.500
Jumlah                        17.084.532

Sumber: Microsoft Encarta, 2005

Jumlah Penduduk Jakarta, Bandung,  
Surabaya, Medan, dan Palembang Tahun 1997

Notes

Ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam 
pembuatan tabel statistik 
di antaranya:
• Waktu disusun secara 

berurutan, misalnya 
2005, 2006, 2007, ....

• Kategori dicatat menurut 
kebiasaan, misalnya dari 
yang terbesar ke yang 
terkecil, dari untung ke 
rugi, dan sebagainya. 
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2. Jenis-Jenis Diagram
Sekarang Anda dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. 

Bagaimanakah penyajian data dalam bentuk diagram? Apa 
sajakah jenis-jenis diagram? Untuk menjawabnya, pelajarilah 
uraian berikut.

a.  Diagram Garis
Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data 

yang berkesinambungan seperti data absen siswa setiap hari, 
data banyak kecelakaan setiap bulan, populasi penduduk setiap 
tahun, atau data banyaknya komoditas yang diekspor setiap 
bulan. Dari diagram garis tersebut, Anda dapat mengetahui  
kecenderungan data dari waktu ke waktu, apakah data tersebut 
naik, turun, atau stabil. Untuk membuat diagram garis diperlukan 
sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal menyatakan 
kategori, seperti tanggal, hari, tahun, dan jam, sedangkan sumbu 
vertikal menyatakan frekuensi.

Langkah-langkah untuk membuat diagram garis sebagai 
berikut.
1) Buatlah sumbu horizontal dan vertikal yang saling 

berpotongan tegak lurus.
2) Buatlah skala untuk kedua sumbu yang sama besar. Skala 

untuk sumbu horizontal tidak perlu sama dengan skala pada 
sumbu vertikal.

3) Pada sumbu horizontal tuliskan kategori dan pada sumbu 
vertikal tuliskan frekuensi.

4) Gambarlah titik atau noktah yang menyatakan pasangan 
kategori dengan frekuensinya. Cara menggambar titik ini 
serupa dengan menggambar pasangan berurutan (x, y) pada 
bidang koordinat Cartesius.

5) Hubungkanlah titik satu dengan titik berikutnya dengan 
garis lurus.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut.
Misalkan, data hasil panen padi di sebuah desa dari tahun 

1997–2006 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Data Panen Padi Tahun 1997–2000
Hasil Panen Padi (kuintal) Tahun

3 1997
3,1 1998
3,4 1999
4 2000
3,8 2001
4 2002

Sumber: tanobatak.files.wordpress.
com

Gambar 2.3
Hasil panen di sebuah desa.
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4,2 2003
4,4 2004
4,5 2005
4,6 2006

Dengan menggunakan langkah-langkah untuk membuat 
diagram garis, data pada Tabel 2.2 dapat disajikan ke dalam 
diagram garis sebagai berikut.
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Gambar 2.4
Diagram garis hasil panen
suatu desa.

Dari diagram garis tersebut dapat dilihat dengan mudah bahwa  
hasil panen padi cenderung naik dari tahun ke tahun.

b. Diagram Batang
Serupa dengam diagram garis, untuk membuat diagram 

batang diperlukan sumbu horizontal dan vertikal. Dari data yang 
tersedia disajikan dalam bentuk batang. Batang satu dengan 
batang lainnya terpisah. Pada diagram batang tegak, sumbu 
horizontal menyatakan kategori atau waktu, sedangkan sumbu 
vertikal menyatakan frekuensi.

Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk 
diagram batang tegak sebagai berikut.
1) Buatlah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang ber-

potongan tegak lurus.
2) Buatlah skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Skala 

pada sumbu horizontal tidak perlu sama dengan skala pada 
sumbu vertikal.

3) Tulislah kategori atau waktu pada sumbu horizontal dan 
frekuensi pada sumbu vertikal.

4) Buatlah batang atau balok pada setiap kategori atau waktu 
dengan tinggi sesuai dengan frekuensinya. Lebar batang 
untuk semua kategori haruslah sama dan batang setiap 
kategori haruslah terpisah.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut.
Misalkan, data banyaknya siswa di suatu kecamatan 

disajikan sebagai berikut.
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Tabel 2.3 Data Banyaknya Siswa di suatu Kecamatan

Tingkat 
Sekolah

Banyak Siswa
Jumlah

Laki-Laki Perempuan
SD 850 690 1.540
SMP 500 520 1.020
SMK 475 550 1.025
SMA 380 250 630

Dengan menggunakan langkah-langkah untuk membuat 
diagram batang tegak, diperoleh diagram batang tegak untuk 
data jumlah siswa pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Banyak Murid

Tingkat Sekolah

1.500
1.540

1.020 1.025

630

1.000

500

SD SMP SMK SMA

Gambar 2.5
Diagram batang tegak untuk data 

jumlah siswa pada Tabel 2.3.

Gambar 2.6
Diagram batang mendatar untuk 

data jumlah siswa pada Tabel 2.3.

Berbeda dengan diagram batang tegak, pada diagram batang 
mendatar berlaku sebaliknya. Sumbu horizontal menyatakan 
frekuensi dan sumbu vertikal menyatakan kategori atau waktu. 
Diagram batang mendatar untuk data jumlah siswa pada Tabel 
2.3 disajikan sebagai berikut.

Tingkat Sekolah

Banyak 
Murid1.5001.000500

SD

SMP

SMK

SMA 1.540

1.025

1.020

630

Selain menggunakan data jumlah siswa dan tingkat sekolah, 
data jenis kelamin siswa pada Tabel 2.3 dapat disajikan ke dalam 
diagram batang berikut.
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Gambar 2.7
Diagram batang untuk data jenis 
kelamin siswa pada Tabel 2.3.

Banyak Murid

Tingkat 
Sekolah

600

1.000

400

800

200

SD SMP SMK SMA

Laki-laki
Perempuan

c. Diagram Lingkaran
Diagram lingkaran berbeda dengan diagram garis dan 

batang. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan 
data dalam bentuk lingkaran. Lingkaran dibagi ke dalam 
sektor- sektor. Banyaknya sektor sama dengan banyaknya data 
yang akan ditampilkan. Besar sudut sektor sebanding dengan 
frekuensi nilai data yang disajikan.

Besar sudut sektor dihitung sebagai berikut. Misalkan, data 
yang akan disajikan terdiri atas 4 kategori, yaitu A, B, C, dan 
D dengan masing-masing berukuran a, b, c, dan d. Besar sudut 
untuk setiap sektor dinyatakan sebagai berikut.
• Untuk sektor A

 
a

b d( )a b c db
¥ 360

• Untuk sektor B 

 
b

a b c d( )+ + +
¥ 360

• Untuk sektor C

 
c

a b c d( )+ + +
¥ 360

• Untuk sektor D

 

d

a b c d( )+ + +
¥ 360

Langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran dari 
suatu data adalah sebagai berikut.
1) Hitunglah terlebih dahulu sudut-sudut setiap sektor untuk 

data yang akan disajikan.
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2) Buatlah lingkaran dengan menggunakan jangka.
3) Buatlah sektor-sektor dengan menggunakan garis dan 

busur derajat di mana besar sudut sektor sesuai dengan 
hasil perhitungan.

4) Tuliskan data pada sektor yang sesuai.
Untuk lebih memahami cara menyajikan data dalam bentuk 

diagram lingkaran, pelajarilah uraian berikut.
Banyaknya pekerja menurut jenis lapangan pekerjaan 

di Indonesia pada tahun 2001 meliputi bidang agrikultur, 
kehutanan, dan perikanan sebesar 44%, industri sebesar 17%, 
dan jasa sebesar 39%. Data tersebut dapat disajikan ke dalam 
bentuk diagram lingkaran. Cobalah Anda perhatikan uraian 
berikut.

Ukuran data tersebut dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 
pekerja di bidang agrikultur, kehutanan, dan perikanan sebanyak 
44%, pekerjaan di bidang industri sebanyak 17%, dan pekerja 
di bidang jasa sebanyak 39%.

Besar sudut sektor untuk data pekerja di bidang agrikultur, 
kehutanan, dan perikanan adalah

44

44 17 39
360

%

( % % %)+ +
¥ = 

44

100
360

%

%
¥

      = 158,4
Besar sudut sektor untuk data pekerja di bidang industri 

adalah 
17

44 17 39
360

%

( % % %)+ +
¥ = 

17

100
360

%

%
¥

       
       =  61,2
Besar sudut sektor untuk data pekerja di bidang jasa adalah

39

44 17 39
360

%

( % % %)+ +
¥ =

39

100
360

%

%
¥  

     = 140,4%

Dengan menggunakan Langkah ke-2, ke-3, dan ke-4, 
diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut.

140,4° 158,4°

agrikultur, 
kehutanan, dan 
perkantoran

jasa

industri

61,2°Gambar 2.8
Diagram lingkaran untuk jenis 

lapangan pekerjaan di Indonesia 
pada tahun 2001.
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d. Diagram Lambang 
Masih ingatkah Anda dengan diagram lambang? Diagram 

lambang menyajikan data dalam bentuk lambang atau gambar. 
Bentuk lambang biasanya disesuaikan dengan bentuk data. 
Misalkan, untuk data banyaknya telepon seluler yang diproduksi 
oleh sebuah pabrik maka bentuk lambangnya dapat digambarkan 
dengan telepon seluler. Satu gambar mewakili satuan jumlah 
tertentu. 

Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram 
lambang sebagai berikut.
1) Buatlah lambang yang sesuai dengan data yang di-

ketahui.
2) Nyatakan lambang dengan satu satuan jumlah tertentu.
3) Buatlah tabel di mana jumlah frekuensi data dinyatakan 

dalam bentuk lambang.
Banyaknya produksi minuman ringan (dalam botol) 

pada sebuah perusahaan minuman ringan disajikan sebagai 
berikut.

Tabel 2.4  Data Produksi Minuman Ringan
Banyaknya Minuman Ringan yang Diproduksi 

(dalam botol)
Tahun

100.000 2004
200.000 2005
350.000 2006
450.000 2007

Data yang akan disajikan adalah data produksi minuman 
ringan. Oleh karena itu, lambang yang digunakan dapat berupa 
botol di mana setiap botol mewakili 100.000 botol. Diagram 
lambang dari data pada Tabel 2.4 disajikan sebagai berikut.

Banyaknya Produksi Minuman Ringan 
di Sebuah Perusahaan

2004     

2005        

2006              

2007                 

Notes

Diagram lambang biasa 
juga disebut dengan 
piktograf.

Sumber: images.scylics.multiply.
com

Gambar 2.9
Produksi minuman ringan suatu 
perusahaan.

Gambar 2.10
Diagram lambang produksi 
minuman ringan di suatu 
perusahaan.

Keterangan:

 = 100.000
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Kelemahan dari diagram ini adalah sulit untuk meng-
gambarkan satuan yang tidak penuh. Misalnya, sulit untuk 
menggambarkan bentuk botol untuk produksi 5.000 botol.

3. Tabel Distribusi Frekuensi
Tabel distribusi frekuensi berbeda dengan tabel statistik. 

Pada tebel distribusi frekuensi selalu terdapat kolom yang 
memuat frekuensi untuk setiap pengamatan pada data. Tabel 
distribusi frekuensi terdiri atas tabel distribusi frekuensi tunggal 
dan tabel distribusi frekuensi berkelompok.

a. Tabel Distribusi Frekuensi Tunggal
Pernahkan Anda melihat kegiatan perhitungan suara pada 

pemilu, pemilihan ketua RT, atau pemilihan-pemilihan lainnya? 
Di manakah data perhitungan suara dituliskan? Data perhitunga 
n suara biasanya dituliskan dalam bentuk tabel. Pada tabel 
tersebut terdapat kolom-kolom untuk nama-nama calon presiden, 
gubernur, ketua RT, atau nama lainnya, turus, serta frekuensi. 
Tabel yang demikian disebut tabel distribusi frekuensi. Berikut ini 
disajikan contoh tabel hasil perhitungan suara di suatu daerah.

  

IIII III

IIII IIII III
IIII IIII IIII IIII IIII

Nama Turus Frekuensi
Irwan              13
Handoko               24
Toto              8

Jumlah              45

Tabel 2.5   Tabel Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan  
Ketua RT 02 RW 13 Desa Sekejati

Turus digunakan untuk memudahkan perhitungan frekuensi 
suatu data. Cara membuat tabel distribusi frekuensi serupa dengan 
tabel statistik. Untuk lebih memahami cara menyajikan data dalam 
bentuk tabel distribusi frekuensi, perhatikan contoh berikut.

Sumber: www.flickr.com

Gambar 2.11
Perhitungan suara pada pemilu.

Contoh Soal 2.2

Pada suatu kegiatan amal, sumbangan dari donatur yang berhasil 
dikumpulkan (dalam ribuan rupiah) tercatat sebagai berikut.

30 20 50 50 30 30 10 20 30 10

30 30 30 20 50 50 20 50 50 10

10 30 50 50 10 20 50 30 30 20

20 30 10 50 30 50 10 50 10 100

100 50 50 20 50 50 100 50 50 100

30 10 10 10 30 50 50 100 30 20

Sajikanlah data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
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Jawab:
Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah 
sebagai berikut.
1. Langkah ke-1: Buatlah tabel. 
 Dari data diperoleh 5 jenis besar sumbangan (dalam ribuan 

rupiah), yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Banyaknya baris untuk 
tabel adalah 7, di mana 5 baris untuk data sumbangan dan 2 
baris berturut-turut untuk judul dan jumlah frekuensi. Banyaknya 
kolom adalah 3, kolom pertama untuk data besar sumbangan, 
kolom kedua untuk turus, dan kolom ketiga untuk frekuensi 
sumbangan. 

2. Langkah ke-2: Isilah tabel. 
 Urutan besar sumbangan (dalam ribuan rupiah) dari yang terkecil 

sampai dengan yang terbesar, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. 
Kemudian, tentukan frekuensi untuk setiap sumbangan.

Dari kedua langkah tersebut, diperoleh tabel distribusi frekuensi untuk 
data sumbangan kegiatan amal sebagai berikut.

        

IIII

IIII IIII I

Besar Sumbangan 
(dalam ribu rupiah)

Turus Frekuensi

10 11
20   9
30 15
40  20
50   5

Jumlah 60

IIII III

IIII IIII IIII IIII
IIII IIII IIII

Tabel distribusi frekuensi yang telah Anda buat merupakan tabel 
distribusi frekuensi tunggal karena datanya tidak dikelompokkan ke 
dalam kelas-kelas tertentu. 

Notes

Data yang dapat disajikan 
ke dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi tunggal, 
biasanya tidak bervariasi.

b. Tabel Distribusi Frekuensi Berkelompok
Perhatikan nilai ulangan Akuntansi dari 60 siswa SMK 

Putra Bangsa kelas XII berikut ini. Bandingkan dengan data 
sumbangan kegiatan amal pada Contoh Soal 2.2.
23 60 79 32 57 74 52 70 82 36
80 77 81 95 41 65 92 85 55 76
52 10 64 75 78 25 80 98 81 67
41 71 83 54 64 72 78 62 74 43
60 78 89 76 84 48 84 90 15 79
34 67 17 82 69 74 63 80 85 61

Pada data tersebut, besarnya nilai Akuntansi bervariasi dan 
data berukuran besar. Jika data disajikan pada tabel distribusi 
tunggal maka tabel yang terbentuk sangat panjang. Data yang 
demikian lebih baik disajikan dalam bentuk tabel distribusi 
frekuensi berkelompok.
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Pada tabel distribusi frekuensi berkelompok, data di-
kelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Pada umumnya, 
banyak kelas pada suatu data antara 5 sampai dengan 15 kelas. 
Setiap kelas memiliki batas kelas, yaitu nilai yang terdapat pada 
ujung-ujung suatu kelas. 

Batas kelas terdiri atas batas bawah kelas dan batas atas 
kelas.
1. Batas bawah kelas, yaitu nilai ujung bawah pada suatu 

kelas.
2. Batas atas kelas, yaitu nilai ujung atas pada suatu kelas.

Selain memiliki batas kelas, setiap kelas juga memiliki 
panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih tepi atas dengan 
tepi bawah pada kelas tersebut. Jika data dicatat teliti sampai 
satuan maka tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas 
ditambah 0,5 dan tepi bawah sama dengan batas bawah kelas 
dikurangi 0,5.

Jika data dicatat teliti sampai satu satuan desimal maka 
tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,05 dan 
tepi bawah sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,05, dan 
seterusnya. Setiap data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas 
tertentu harus memiliki panjang kelas yang sama.

Selain batas kelas, terdapat juga titik tengah kelas, yaitu 
setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas. Titik tengah 
kelas merupakan nilai yang dianggap mewakili kelas tersebut. 
Untuk menyusun sebuah tabel distribusi berkelompok, 
lakukanlah langkah-langkah berikut.
Langkah ke-1: Menentukan jangkauan data (J), yaitu nilai 

datum terbesar dikurangi datum terkecil.

J = x
max

 – x
min

Langkah ke-2: Menentukan banyak kelas interval (k). Kelas 
interval adalah pembagian data ke dalam 
interval tertentu.

Untuk menentukan banyak kelas, gunakanlah aturan Sturges, 

yaitu        k = 1 + 3,3 log n

dengan: k = bilangan bulat
  n = banyaknya data
Langkah ke-3: Menentukan panjang kelas interval (p)

p
J

k
= ( )

( )
Jangkauan 

Banyaknya kelas 

Nilai p harus disesuaikan dengan ketelitian data. Jika data yang 
digunakan teliti sampai satuan, panjang kelas harus teliti sampai 
satuan juga.

Notes

Anda perlu mengingat 
bahwa batas bawah kelas 
pertama tidak harus nilai 
terkecil pada suatu data.
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Langkah ke-4: Menentukan batas kelas interval
Langkah ke-5: Menentukan titik tengah interval

Titik tengah = 
1
2  (batas bawah + batas atas)

Langkah ke-6: Menentukan tabel distribusi frekuensi 
berkelompok disertai nilai tepi atas dan tepi 
bawah.

Agar Anda dapat membuat tabel distribusi frekuensi 
berkelompok, pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 2.3

Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data nilai 
ulangan Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa Kelas XII.

Jawab:
Langkah ke-1: Menentukan jangkauan (J)
Nilai terbesar (x

max
) = 98

Nilai terkecil (x
min

) = 10
J = x

max
 – x

min
 = 98 – 10 = 88

Langkah ke-2: Menentukan banyak kelas interval (k)
k = 1 + 3,3 log n
 = 1 + 3,3 log (60) = 1 + 3,3 (1,78) = 6,87
Oleh karena k harus bilangan bulat maka banyak kelas (k) adalah 7.
Langkah ke-3: Menentukan panjang kelas (p)

p J
k

= = =88
7 12 6,

Oleh karena nilai ulangan teliti sampai satuan maka p = 13 atau 12. 
Untuk contoh ini dipilih p = 13.
Langkah ke-4: Menentukan batas kelas interval.
Kelas I: 10 + 12 = 22 sehingga kelas pertama memiliki interval 

10–22
Kelas II: 23 + 12 = 35 sehingga kelas kedua memiliki interval 

23–35
Kelas III: 36–48
Kelas IV: 49–61
KelasV: 62–74
Kelas VI: 75–87
Kelas VII: 88–100
Langkah ke-5: Menentukan titik tengah kelas

Titik tengah kelas I = 10 22
2 16+ =

Titik tengah kelas II = 23 35
2 29+ =

Titik tengah kelas III = 36 48
2 42+ =

Titik tengah kelas IV = 49 61
2 55+ =
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Titik tengah kelas V = 62 74
2 68+ =

Titik tengah kelas VI = 75 87
2 81+ =

Titik tengah kelas VII = 88 100
2 94+ =

Langkah ke-6: Menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok 
disertai nilai tepi atas dan tepi bawah.

Nilai
Nilai 

Tengah (x
i
)

Tepi
Bawah (t

B
)

Tepi
Atas (t

a
)

Turus Frekuensi

10–22 16 9,5   22,5 3
23–35 29 22,5   35,5 4
36–48 42 35,5   48,5 5
49–61 55 48,5   61,5  8
62–74 68 61,5   74,5   14
75–87 81 74,5   87,5     21
88–100 94 87,5 100,5 5

Jumlah 60

c. Tabel Distribusi Frekuensi Kumulatif
Tabel distribusi frekuensi kumulatif disusun dengan cara 

menjumlahkan frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif 
terdiri atas tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan 
tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.

Frekuensi kumulatif kurang dari menyatakan jumlah 
frekuensi semua nilai data yang kurang dari atau sama dengan 
tepi bawah kelasnya. Adapun frekuensi kumulatif lebih dari 
menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari 
atau sama dengan tepi bawah kelasnya.

Dari data nilai ulangan Akuntansi 60 siswa SMK Putra 
Bangsa Kelas XII dapat dibuat dalam tabel distribusi frekuensi 
kumulatif sebagai berikut.

Tabel 2.6 Tabel Distribusi 
Frekuensi Kumulatif Kurang 
Dari

Nilai Ulangan 
Akuntansi

Frekuensi 
Kumulatif

 9,5 0
 22,5 3
 35,5 3 + 4 = 7
 48,5 7 + 5 = 12
 61,5 12 + 8 = 20
 74,5 20 + 14 = 34
 87,5 34 + 21 = 55
 100,5 55 + 5 = 60

Tabel 2.7 Tabel Distribusi 
Frekuensi Kumulatif Lebih 
Dari

Nilai Ulangan 
Akuntansi

Frekuensi 
Kumulatif

 9,5 60
 22,5 60 – 3 = 57
 35,5 57 – 4 = 53
 48,5 53 – 5 = 48
 61,5 48 – 8 = 40
 74,5 40 – 14 = 26
 87,5 26 – 21 = 5
 100,5 5 – 5 = 0
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4. Histogram dan Poligon Frekuensi
Histogram sangat berhubungan dengan tabel distribusi 

frekuensi. Histogram adalah gra k yang menyajikan data dari tabel 
distribusi frekuensi. Sumbu horizontal pada histogram menyatakan  
suatu kelas dan sumbu vertikal menyatakan frekuensi.

Histogram digambarkan diatas sumbu horizontal dan vertikal. 
Jika data yang disajikan dalam bentuk histogram adalah data 
dari tabel distribusi frekuensi tunggal maka sumbu horizontal 
menyatakan pengamatan-pengamatan atau nilai-nilai pada data, 
sedangkan sumbu vertikal menyatakan frekuensi dari pengamatan 
atau nilai pada data tersebut.

Jika data yang disajikan dalam bentuk histogram adalah data 
dari tabel distribusi frekuensi berkelompok maka sumbu horizontal 
menyatakan kelas-kelas, sedangkan sumbu vertikal menyatakan 
frekuensi dari kelas-kelas tersebut.

Histogram digambarkan dengan persegipanjang di mana 
antara persegipanjang satu dengan lainnya tidak terdapat jarak. 
Untuk histogram dari data pada tabel distribusi frekuensi 
berkelompok, setiap persegipanjang mewakili kelas tertentu. 
Lebar persegipanjang menunjukkan panjang kelas, sedangkan 
tinggi persegipanjang menyatakan frekuensi kelas. 

Langkah-langkah untuk membuat histogram adalah sebagai 
berikut.
a. Buatlah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang saling 

berpotongan tegak lurus.
b. Buatlah skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Skala 

pada sumbu horizontal tidak perlu sama dengan skala pada 
sumbu vertikal.

c. Untuk histogram yang menyajikan data dari tabel distribusi 
frekuensi tunggal, tuliskan nilai data pada sumbu horizontal 
dan frekuensi pada sumbu vertikal. Untuk histogram 
yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi 
berkelompok, tuliskan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas 
pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap kelas pada 
sumbu vertikal.

d. Gambarlah persegipanjang untuk setiap nilai pada data yang 
berasal dari tabel distribusi frekuensi tunggal dan setiap 
kelas pada data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi 
berkelompok. Tinggi persegipanjang menunjukkan 
frekuensi dari nilai dan kelas pada data.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan histogram untuk data 

sumbangan untuk kegiatan amal pada Contoh Soal 2.2 dan data 
nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa kelas XII berikut.
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10 20 30 40 50

5 

10

15

20

Frekuensi

Sumbangan  
(dalam ribuan rupiah)

Gambar 2.12
Histogram data sumbangan 

kegiatan amal pada 
Contoh Soal 2.2.

Gambar 2.13
Histogram nilai ulangan Akuntansi 

SMK Putra Bangsa.

Gambar 2.14
Poligen frekuensi dan histogram 
data sumbangan kegiatan amal 

pada Contoh Soal 2.2.

9,5 22,5 35,5 48,5 61,5 74,5 87,5 100,5

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

Frekuensi

Nilai 
Ulangan 
Akuntansi

Jika Anda menarik garis dari setiap titik tengah  bagian sisi 
atas setiap persegipanjang pada histrogram maka akan diperoleh 
poligon frekuensi. Poligon frekuensi dari data sumbangan 
kegiatan amal pada Contoh Soal 2.2 sebagai berikut disajikan 
pada gambar berikut. 

5 

10

15

20

Frekuensi

Sumbangan  
(dalam ribuan rupiah)10 20 30 40 50

Histogram

Poligon Frekuensi
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Gambar 2.15
Poligon frekuensi dan histogram 
nilai ulangan Akuntansi SMK Putra 
Bangsa.9,5 22,5 35,5 48,5 61,5 74,5 87,5 100,5

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

Frekuensi

Nilai 
Ulangan 
Akuntansi

Poligon Frekuensi

Histogram

Poligon frekuensi dari data nilai ulangan Akuntansi 60 
siswa SMK Putra Bangsa disajikan sebagai berikut.

5. Ogif (Ogive)
Ogif adalah grafik yang menyajikan data dari tabel 

distribusi frekuensi kumulatif. Titik-titik pada ogif adalah 
pasangan tepi kelas dengan nilai frekuensi kumulatif. Titik-
titik ini dihubungkan dengan kurva mulus. Ogif terdiri atas 
ogif positif dan ogif negatif. Ogif positif menyajikan data yang 
berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. 
Adapun ogif negatif menampilkan data yang berasal dari tabel 
distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.

Langkah-langkah membuat ogif sebagai berikut.
a. Buatlah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang saling 

berpotongan tegak lurus.
b. Buat skala untuk kedua sumbu. Skala untuk sumbu 

horizontal tidak perlu sama dengan sumbu vertikal.
c . Pada sumbu horizontal, tuliskanlah bilangan-bilangan 

yang menyatakan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. 
Pada sumbu vertikal, tulislah bilangan-bilangan yang 
menyatakan frekuensi kumulatif.

d. Gambarlah titik atau noktah yang menyatakan pasangan 
tepi bawah kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Cara 
menggambarkan titik ini serupa dengan menggambar 
pasangan berurutan (x, y) pada bidang koordinat Cartesius. 
Untuk ogif positif, tepi bawah kelas menunjukkan sumbu-x 
dan frekuensi kumulatif kurang dari menunjukkan sumbu-y. 
Untuk ogif negatif, tepi bawah kelas menunjukkan 
sumbu-x dan frekuensi kumulatif lebih dari menunjukkan 
sumbu-y.

e. Hubungkanlah titik-titik yang diperoleh dengan kurva 
mulus.
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Dengan melakukan langkah-langkah untuk membuat ogif 
akan diperoleh kurva ogif positif dan kurva ogif negatif untuk 
data nilai ulangan Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa. 
Gambar 2.16 berikut menunjukkan kurva ogif positif untuk data 
nilai ulangan Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa.          

Adapun kurva ogif negatif untuk data nilai ulangan 
Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa disajikan pada Gambar 
2.17 berikut.

Gambar 2.16
Kurva ogif positif dari nilai ulangan 

Akuntansi SMK Putra Bangsa.

Gambar 2.17
Kurva ogif negatif dari nilai ulangan 

Akuntansi SMK Putra Bangsa.
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5

26
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1. Data ukuran baju olahraga 40 siswa kelas
XII SMK Nusa Bangsa disajikan sebagai 
berikut.
L S S XL S M L S
L XL L M S XL L L
M S L M L M S S
L L M L M S M M
S M L XL S S L L
Buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal 
dari data tersebut.

2. Nilai ulangan Matematika 60 siswa kelas XII 
SMK Harapan Pertiwi sebagai berikut.

63 88 70 66 88 79 80 60 83 82
60 67 89 78 74 99 95 80 59 71
73 91 61 72 97 91 88 86 93 76
71 90 72 67 75 35 83 73 74 43
86 63 72 85 51 65 93 83 77 71
92 38 56 81 74 81 84 90 70 91
93 82 75 49 48 74 81 98 87 88

Berdasarkan data tersebut, buatlah
a. tabel distribusi frekuensi,
b. tabel distribusi fekuensi kumulatif 

kurang dari dan lebih dari,
c. histogram dan poligon frekuensi,
d. ogif positif dan ogif negatif.

3. Buatlah diagram batang untuk data pada soal
nomor 1.

4. Sebuah sensus ditujukan pada 350 suku 
di Indonesia. Data yang diperoleh adalah 
suku Jawa 45%, suku Sunda 14%, suku
Madura 8%, suku Melayu 7%, dan lainnya 
26%. Buatlah diagram lingkaran dari data 
tersebut.

5. Data banyaknya kecelakaan di kota X
sebagai berikut

Banyaknya Kecelakaan Tahun
13 1998
15 1999
14 2000
13 2001
10 2002
11 2003
9 2004
8 2005
8 2006
5 2007

Buatlah diagram garis dari pada tabel 
tersebut.

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 2.2

Pada Subbab B, Anda telah mempelajari penyajian data 
dalam bentuk diagram dan tabel. Penyajian data tersebut hanya 
memberikan karakteristik pengambilan keputusan-keputusan 
tertentu. 

Untuk menentukan banyaknya barang yang harus diproduksi 
oleh sebuah perusahaan, tidak dapat diambil keputusan dari 
diagram atau tabel, melainkan dengan ukuran pemusatan data. 
Masih ingatkah Anda dengan ukuran pemusatan data? Apa 
sajakah yang termasuk ukuran-ukuran pemusatan data?

C Ukuran Pemusatan Data
Kata Kunci

• rata-rata
• median
• modus
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Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal 
yang mengukur pusat suatu himpunan data. Ukuran-ukuran 
pemusatan data yang akan Anda pelajari sekarang adalah rata-
rata, median, dan modus.

1. Rata-rata 
Rata-rata merupakan salah satu ukuran pemusatan data 

yang telah Anda pelajari di SMP. Rata-rata adalah jumlah semua 
nilai dari suatu data dibagi banyaknya nilai pada data tersebut. 
Secara matematis, rata-rata dide nisikan sebagai berikut.

Jika x
1
, x

2
, x

3
, ..., x

n
 adalah nilai-nilai pada suatu data yang 

berukuran n maka

rata-rata = 
x x x

n

x

n
n

i
i

n

1 2x 3 1xn i+ +x2x + + =
Â

Jika data merupakan sampel maka rata-rata dilambangkan 
dengan x . Adapun jika data merupakan populasi maka rata-
rata dilambangkan dengan . Untuk selanjutnya, data dianggap 
sampel sehingga

x
x

n

i
i

n

= =
Â

1

dengan: x  = rata-rata sampel
  n = banyaknya data

  
x

n

i
i

n

=
Â

1  = jumlah semua nilai data

Agar Anda memahami penggunaan rumus rata-rata, 
pelajarilah contoh berikut.

Notes

Notasi  dibaca sigma 
dan digunakan untuk 
menyatakan jumlah. 

Notasi xix
i

n

=
Â

1

 artinya 

jumlah dari nilai ke-1, 

nilai ke-2, sampai dengan 
ke-n atau ditulis

x x xi nx x x
i

n

+ + +x xx +
=

Â 1xxx + xxx 3xxx
1

... .

Contoh Soal 2.4

Nilai ulangan Sosiologi Sinta, Santi, Sani, Anti, dan Sita berturut-turut 
adalah 63, 72, 80, 76, dan 95. Tentukan rata-rata nilai ulangan mereka.

Jawab:
Diketahui: x

1
 = 63, x

2
 = 72, x

3
 = 80, x

4
 = 76, x

5
 = 95, n = 5

Ditanyakan: x
Penyelesaian:

x
x

n

i
i= =i + + + + ==
Â

1

5

63 72 80 76 95
5 77 2,

Jadi, rata-rata nilai ulangan Sosiologi kelima siswa tersebut adalah 77,2.
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Contoh Soal 2.5

Contoh Soal 2.6

Diketahui rata-rata nilai ulangan Ekonomi 20 siswa laki-laki kelas XII 
sebuah SMK adalah 7,2 dan rata-rata nilai ulangan Ekonomi 25 siswa 
perempuannya adalah 7. Tentukan rata-rata nilai ulangan Ekonomi 
semua siswa tersebut.
Jawab:
Diketahui:
Rata-rata nilai ulangan Ekonomi siswa laki-laki = x1  = 7,2.
Rata-rata nilai ulangan Ekonomi siswa perempuan = x2  = 7.
n

1
 = 20, n

2
 = 25.

Ditanyakan: x
Penyelesaian:

• x
x

n

x

x

i

i

i

1

1
1

20

1
1

20

1
1

20

7 2 20 

=

=

=

=

=

=

Â

Â

Â

,

( )7, 222 ( )20

   • x
x

n

x

x

i

i

i

2

2
1

25

2
1

25

2
1

25

7 25     

=

=

=

=

=

=

Â

Â

Â ( )7 ( )
    = 144        = 175

• x
x

n n
i i= + = +

+ ==i
Â Âx +

1

20

2
1

25

1 2n
144 175

20 25
319
45 == 7 09,

Jadi, rata-rata nilai ulangan Ekonomi siswa SMK tersebut adalah 7,09.

Nilai ulangan Akuntansi 40 siswa kelas XII SMK Nusantara diketahui 
sebagai berikut. Sebanyak 2 siswa mendapat nilai 2, 4 siswa mendapat 
nilai 3, 5 siswa mendapat nilai 4, 7 siswa mendapat nilai 5, 6 siswa 
mendapat nilai 6, 6 siswa mendapat nilai 7, 5 siswa mendapat nilai 
8,4 siswa memdapat nilai 9, dan 1 siswa mendapat nilai 10. Tentukan 
rata-rata nilai ulangan Akuntansi semua siswa SMK tersebut.
Jawab:
Diketahui: n = 40
 x

1
 = 2, x

2
 = 3, x

3
 = 4, x

4
 = 5, x

5
 = 6, x

6
 = 7, x

7
 = 8, x

8
 = 9, x

9
 = 10

Ditanyakan: x
Penyelesaian:
Rata-rata nilai ulangan Akuntansi 40 siswa kelas XII SMK Nusantara

x = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) +2 ( 4 ( 5 ( 7 ( 6 ( 6 ( 5 ( 4 ( 1
10

40
4 12 20 35 36 42 40 36 10 235

( )1

= + + + + + + + +400 = =x 5
5 875Jadi, rata-rata nilai ulangan Akuntansi siswa SMK tersebut adalah 

5,875.

Dari sepuluh orang 
penyumbang diketahui 
4 orang masing-
masing menyumbang 
Rp1.000.000,00, 
2 orang masing-
masing menyumbang 
Rp2.000.000,00, 
sedangkan lebihnya 
masing-masing 
menyumbang 
Rp4.000.000,00. Rata-
rata sumbangan setiap 
orang adalah ....
a. Rp1.200.000,00
b. Rp2.400.000,00
c. Rp2.500.000,00
d. Rp2.600.000,00
e. Rp2.700.000,00

Jawab:

xix
i =
Â = ( ) +

1

10

4 (
2 2 000 000. .000(

( )
+

( )( )( )
=

4 ((((
24

((
000 0. .000 0

00

24 000 000
20

1

10

x
x

n

ix
i= =1i

=

=
Â . .

.40044 000.
Jawaban: b

Soal UAN (SMK Bisnis dan 
Manajemen), 2003

Solusi Cerdas

Coba, Anda pelajari kembali contoh berikut.
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Perhatikan kembali Contoh Soal 2.6. Pada Contoh tersebut, 
beberapa siswa memiliki nilai yang sama. Untuk menghitung 
nilai rata-rata dari data yang memiliki frekuensi lebih dari satu, 
digunakan rumus berikut.

x
f x f x f x

n
n nf xf= +x +x + fff1 1f xf x 2 2f xf x ...

Jika x
1
, x

2
, x

3
, ..., x

n
 adalah nilai-nilai pada suatu data 

yang berukuran n dengan x
1
 sebanyak f

1
, x

2
 sebanyak f

2
, ..., x

n
 

sebanyak f
n
 maka secara matematis rata-rata dinyatakan sebagai 

berikut.

x
f x f x f x

f f f

f x
n nf xf

nff

i if xf
i= +x +x + fff

+f + = =1 1f xf x 2 2f xf x

1 2f ff fff
...

...
1
1 1

i

i i
i

f

f x

n

Ânn

Ânn

Ânn

=

==

dengan:
x

i
 = nilai tengah atau nilai data ke-i

x  = rata-rata
f
i
 = frekuensi data ke-i

Anda juga dapat menghitung rata-rata suatu data dengan 
menjumlahkan semua nilainya tanpa mengalikan nilai dengan 
frekuensinya, tetapi cara tersebut akan menjadi lebih panjang.

x = + + + + + + + + + + +2 2+ 3 3 3+ ++ 4 4 4 4 4+ + + ++ + + 5 5 5 5 5 5 5+ + + + + ++ + + + + + 10
4

...
0

Dengan menggunakan rumus akan memudahkan Anda dalam 
menghitung nilai rata-rata.

Anda telah mempelajari cara menghitung nilai rata-rata 
pada data tunggal. Bagaimanakah cara menghitung nilai 
rata-rata pada data tabel frekuensi berkelompok? Agar Anda 
mengetahuinya, pelajarilah contoh berikut. 

Contoh Soal 2.7

Gunakan kembali data nilai Akuntansi 60 siswa di SMK Putra 
Bangsa. Kemudian, tentukanlah rata-rata nilai Akuntansi siswa SMK 
tersebut.
Jawab:
Nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa adalah sebagai berikut. 
23 60 79 32 57 74 52 70 82 36
80 77 81 95 41 65 92 85 55 76
52 10 64 75 78 25 80 98 81 67
41 71 83 54 64 72 78 62 74 43
60 78 89 76 84 48 84 90 15 79
34 67 17 82 69 74 63 80 85 61

Nilai rata-rata suatu 
ulangan adalah 5,9. 
Empat anak dari kelas 
lain mempunyai nilai 
rata-rata 7. Jika nilai 
rata-rata mereka setelah 
digabung menjadi 6 maka 
banyaknya anak sebelum 
digabung dengan empat 
anak tadi adalah ....
a. 36    d. 50
b. 40    e. 52
c. 44

Soal SPMB, 2005

Soal Pilihan
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a. Menggunakan Rumus Data Tunggal
 Rata-rata nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa adalah 

jumlah semua nilai dibagi 60, yaitu

 

x

x

= + + + + + + +

= =

23 80 52 41 60 34 60
60

3 919
60 65 32

...

. , ªª 66

b. Menggunakan Data Tabel Frekuensi
 Untuk menentukan rata-rata pada data tabel frekuensi, Anda 

harus menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk data nilai 
Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa telah Anda susun pada 
Contoh Soal 2.3. Perhatikan kembali tabel distribusi frekuensi 
berkelompok berikut.

Nilai
Nilai 

Tengah (x
i
)

Tepi
Bawah (t

B
)

Tepi
Atas (t

a
)

Turus Frekuensi

10–22 16 9,5 22,5   3
23–35 29 22,5 35,5   4
36–48 42 35,5 48,5   5
49–61 55 48,5 61,5    8
62–74 68 61,5 74,5   14
75–87 81 74,5 87,5     21
88–100 94 87,5 100,5   5

Jumlah 60
 Untuk menghitung rata-rata suatu data dalam bentuk tabel 

frekuensi, Anda harus menjumlahkan hasil kali frekuensi 
suatu kelas dengan titik tengah kelas tersebut. Kemudian, 
dibagi dengan banyaknya semua nilai.

 

x
f x

f

f x

f

x

i if xf
i

n

iff
i

n

i if xf
i

iff
i

= =i

= (

=

=

=

=

Â

Â

Â

Â
1

1

1

60

1

60

16 3)
)

+ ( ) ( ) + ( ) ( ) ( ) ( )29 4) + 2 ( 55 6) + 8 ( 8) + 1( 9) + 4 (
60

x =
= + + + + + +48 116 210 440 952 1 701 470

60
3 937 6

.

.x 5
 Jadi, nilai rata-rata ulangan Akuntansi 60 siswa SMK Putra 

Bangsa adalah 66 (dibulatkan hingga satuan).

Perhatikan kembali Contoh Soal 2.7. Nilai rata-rata 
menggunakan data tunggal dan data berkelompok sebelum 
dibulatkan hasilnya berbeda. Selisih rata-rata kedua cara 
tersebut adalah 65,62 – 65,32 = 0,30. Oleh karena selisih 
kedua cara tersebut kecil, penyusunan data dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi berkelompok tidak terlalu mempengaruhi 
nilai rata-rata sebenarnya.
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Sebelum menghitung nilai rata-rata untuk data berkelompok, 
lakukanlah kegiatan berikut.

1. Carilah data mengenai penjualan suatu barang di perusahaan
atau toko tertentu selama bulan April, Mei, atau Juni 2008.

2. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data 
tersebut.

3. Hitunglah nilai rata-rata penjualan barang tersebut 
menggunakan rumus berikut.

x
f x

f

i if xf
i

n

iff
i

n= =

=

Â

Â
1

1

Kegiatan Siswa 2.1

Apa yang dapat Anda simpulkan dari Kegiatan Siswa 2.1 
tersebut?

b. Rata-rata dari Data Berkelompok
Untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok, Anda 

dapat menggunakan rataan sementara. Misalkan x
1
, x

2
, x

3
, ..., 

x
n
 adalah nilai tengah kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, ..., 

ke-n dengan frekuensi masing-masing adalah f
1
, f

2
, f

3
, ..., f

n
. 

Ambillah rataan sementara x
5
 sebagai nilai tengah dari kelas 

dengan frekuensi terbesar dan d
1
 = x

1
 – x

s
, d

2
 = x

2
 – x

s
, d

3
 =  

x
3
 – x

s
, ..., d

n
 = x

n
 – x

s
.

Rata-rata untuk data berkelompok dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut.

x x
f d

f
s

i if df d
i

n

iff
i

n= +xs
=

=

Â

Â
1

1

Agar Anda dapat menghitung nilai rata-rata dari data 
berkelompok, lakukanlah langkah-langkahnya seperti contoh 
berikut.
Contoh Soal 2.8

Tentukan rata-rata nilai ulangan Akuntansi 60 siswa SMK Putra 
Bangsa dengan menggunakan rumus data berkelompok.
Jawab:
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung rata-rata 
nilai dari data berkelompok adalah sebagai berikut.
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Langkah ke-1: Buatlah tabel frekuensi yang memuat kolom f
i
, nilai 

tengah x
i
, d

i
 = x

i
 – x

s
, dan f

i
d

i
.

Langkah ke-2: Tentukan nilai tengah x
s
 sebarang sebagai rata-rata 

sementara.
Langkah ke-3: Lengkapi semua kolom pada frekuensi tersebut.
Langkah ke-4: Hitung rata-rata data berkelompok tersebut 

menggunakan rumus berikut.

   

x x
f d

f
s

i if df d
i

n

iff
i

n= +xs
=

=

Â

Â
1

1

Dari keempat langkah tersebut diperoleh

Nilai
Nilai 

Tengah x
i

Frekuensi f
i

x
s
 = 81;

d
i
 = x

i
 – x

s

f
i
d

i

10-22 16 3 16 – 81 = –65 (–65)(3) = –195
23-35 29 4 29 – 81 = –52 (–52)(4) = –208
36-48 42 5 42 – 81 = –39 (–39)(5) = –195
49-61 55 8 55 – 81 = –26 (–26)(8) = –208
62-74 68 14 68 – 81 = –13 (–13)(14) = –182
75-87 81 21 81 – 81 = 0 0(21) = 0
88-100 94 5 94 – 81 = 13 (13)(5) = 65

iff
i

=
=

Â 60
1

60

f di if df
i

= -
=

Â 923
1

60

x x
f d

f

x

x

s

i if df d
i

iff
i

= +xs

= + ( )-

= -

=

=

Â

Â
1

60

1

60

81 60
81 15,,

,
38

65 62x =
Jadi, nilai rata-rata ulangan Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa 
adalah 65,62.

Setelah mempelajari Contoh Soal 2.8, coba Anda lakukan 
kegiatan berikut.

1. Gunakanlah data pada Kegiatan Siswa 2.1.
2. Buatlah tabel distribusi frekuensi yang memuat kolom f

i
ff , x

i
, 

d
i
= x

i
 – x

s
, dan f

i
ff d

i
 dari data tersebut.

  Kegiatan Siswa 2.2
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3. Hitunglah nilai rata-rata penjualan barang tersebut 
menggunakan rumus berikut.

 

x x
f d

f
s

i if df d
i

n

iff
i

n= +xs
=

=

Â

Â
1

1

Dari Kegiatan Siswa 2.1 dan Kegiatan Siswa 2.2, apa yang 
dapat Anda simpulkan? Untuk menghitung nilai rata-rata data 
berkelompok dapat menggunakan rumus berikut.

1. x
f x

f

f x

n

x x
f d

iff
i

n

i

iff
i

n

i if xf
i

n

s

i if df d
i

n

= =i

= +xs

=

=

=

=

Â

Â

Â

Â

1

1

1

1

f
f
iff

i

n

=
Â

1

2.

2. Median
Setelah Anda mempelajari rata-rata, sekarang Anda akan 

mempelajari ukuran pemusatan data lainnya, yaitu median. 
Median adalah datum yang terletak di tengah data setelah 
nilai-nilai pada data tersebut diurutkan. Median dinotasikan 
dengan M

e
.

a. Median untuk Data Tunggal
Misalkan, x

1
, x

2
, x

3
, ..., x

n
 adalah nilai-nilai pada suatu 

data yang berukuran n dan telah diurutkan dari nilai yang 
terkecil sampai yang terbesar. Nilai median dinyatakan sebagai 
berikut.
1. Jika n ganjil maka 

 M xe nx +1
2

2. Jika n genap maka 

 M

x x

e

n n

=
+ Ê

Ë
ÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂ +2 2

1

2

Agar Anda memahami cara menghitung nilai median, 
pelajarilah contoh berikut.
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Contoh Soal 2.9

Contoh Soal 2.10

Diketahui tinggi badan 7 anak balita sebagai berikut: 72 cm, 66 cm, 
78 cm, 69 cm, 71 cm, 67 cm, dan 73 cm. Tentukan median dari data 
tinggi 7 anak balita tersebut.
Jawab:
Susunlah data dari nilai yang terpendek sampai yang tertinggi. Susunan 
data tersebut sebagai berikut. 
66 cm, 67 cm, 69 cm, 71 cm, 72 cm, 73 cm, 78 cm

    3 datum 3 datummedian
Dari data tersebut diketahui jumlahnya ganjil, yaitu n = 7.
M x x xe =x =x( )+

2
8
2

4 71 cm

Jadi, median dari data tinggi badan 7 anak balita tersebut adalah 71 cm.

Diketahui banyaknya motor yang di parkir di sebuah minimarket 6 
hari berurut-turut adalah: 8, 5, 10, 6, 6, dan 8 . Tentukan median dari 
data tersebut.
Jawab:
Susunlah data tersebut dari nilai yang terkecil.
 5, 6, 6, 8, 8, 10

3 datum 3 datum
median

Dari urutan data tersebut diperoleh n = 6 sehingga

M

x x x x
x x

e

n n

=
+

=
+

= +Ê
Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂ + Ê

Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂ +2 2

1
6
2

6
2

1
3 4x

2 2 2 == =6 8+
2 7

Jadi, median dari data banyaknya motor yang diparkir di sebuah 
minimarket 6 hari berurut-turut adalah 7.

b. Median untuk Data Berkelompok
Sekarang Anda dapat menentukan median dari data tunggal. 

Bagaimanakah menentukan median untuk data berkelompok? 
Agar dapat menjawabnya, pelajarilah uraian berikut.

Untuk data yang telah disusun dalam tabel distribusi 
frekuensi berkelompok, median dirumuskan dengan

Untuk menentukan median dari suatu data yang jumlahnya 
genap, pelajarilah contoh berikut.

M t p
n F

fe bt +tbt
Ê

Ë

Á
ÊÊ

Á
ËË

ÁÁ
ˆ

¯

˜
ˆ̂

˜
¯̄

˜̃
1
2

Gambar 2.18
Pengukuran tinggi badan pada anak 
balita.

Gambar 2.19
Parkir motor di sebuah minimarket.

Sumber: www.flickr.co

Sumber: images.google.co.id
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dengan: t
b
 = batas bawah kelas median

  p = panjang kelas median
  n = ukuran data atau banyaknya nilai pada data
  F = jumlah semua frekuensi pada kelas-kelas 

median
  f = frekuensi kelas median

Agar Anda dapat menghitung median untuk data 
berkelompok, pelajarilah contoh berikut.

Search

Ketik: http://ineddeni.
wordpress.
com/2007/08/02/
rata-rata-median-
dan-modus/#more-8

Website ini memuat 
informasi mengenai nilai 
rata-rata, median, dan 
modus dari suatu data. Contoh Soal 2.11

Tentukan median untuk data nilai Akuntansi 60 siswa SMK 
Putra Bangsa yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi 
berkelompok.
Jawab:
Tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data nilai Akuntansi 60 
siswa di SMK Putra Bangsa ditunjukkan sebagai berikut.

Nilai
Nilai 

Tengah (x
i
)

Tepi
Bawah (t

B
)

Tepi
Atas (t

a
)

Turus Frekuensi

10–22 16 9,5 22,5 3
23–35 29 22,5 35,5 4
36–48 42 35,5 48,5 5
49–61 55 48,5 61,5  8
62–74 68 61,5 74,5   14
75–87 81 74,5 87,5     21
88–100 94 87,5 100,5 5

Jumlah 60

Untuk menentukan nilai median dari data berkelompok, lakukanlah 
langkah-langkah berikut.
Langkah ke-1: Tentukan frekuensi kelas median dengan mencari 

1
2  n.

Dari tabel diperoleh jumlah semua frekuensi adalah f
i
 = n = 60 

sehingga 
1
2  n = 

1
2  (60) = 30.

Carilah kelas frekuensi ke-30. Kelas yang memenuhi nilai median 
adalah kelas V, yaitu kelas 62–74. Kelas ini disebut kelas median.
Langkah ke-2: Tentukan t

b
, p, F, dan f.

t
b
 = 62 – 0,5 = 61,5

p = 13
F = f

1
 + f

2
 + f

3
 + f

4
 = 3 + 4 + 5 + 8 = 20

f = 14
Langkah ke-3: Tentukan nilai median menggunakan rumus

     M
e
 = t

b
 + p 

1
2 n F

f

È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ .
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Contoh Soal 2.12

Diketahui banyaknya siswa pada 10 kelas di SMK Kencana berturut-
turut adalah 40, 38, 41, 40, 38, 37, 40, 44, 41, dan 40. Tentukan modus 
dari data tersebut.
Jawab:
Untuk memudahkan menentukan modus suatu data tunggal, susunlah 
data tersebut dari nilai yang terkecil sampai nilai terbesar. Data tersebut 
setelah diurutkan menjadi 37, 38, 38, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 44. Dari 
urutan data tersebut tampak bahwa nilai yang paling sering muncul 
adalah 40. Dengan demikian, modus untuk data banyaknya siswa pada 
10 kelas di SMK Kencana adalah 40.

M
e
 = t

b
 + p 

1
2 n F

f

È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ  = 61,5 + 13 

30 20
14

-È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

M
e
 = 61,5 + 13 10

14
È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

M
e
 = 61,5 + 9,29

M
e
 = 70,79

Jadi, nilai tengah atau median dari data nilai ulangan Akuntansi 60 siswa 
SMK Putra Bangsa adalah 70,79.

3. Modus
Sekarang, Anda telah mempelajari rata-rata dan median. 

Masih ingatkah Anda dengan ukuran pemusatan data lainnya, 
yaitu modus? Materi tersebut telah Anda pelajari di SMP. Untuk 
mengingatkan Anda, pelajarilah uraian berikut.

Modus adalah datum yang frekuensinya paling tinggi, 
dengan kata lain modus adalah datum yang sering muncul. 
Modus dinotasikan dengan M

o
 atau M.

a. Modus untuk Data Tunggal
Agar Anda memahami cara menentukan modus untuk data 

tunggal, pelajarilah contoh berikut.

Modus dari data pada tabel 
berikut adalah ....

Nilai Frekuensi
50-54 1

55-59 12

50-64 14

65-69 7

70-74 4

a. 60,6   d. 61,6
b. 60,8   e. 65,6
c. 61,1

Soal UN (SMK Bisnis dan 
Manajemen), 2004

Soal Pilihan

Dari suatu data ada yang memiliki modus dan ada yang 
tidak memiliki modus. Data yang memiliki satu modus 
disebut unimodus dan data yang memiliki dua modus disebut 
bimodus. Adapun data yang memiliki lebih dari dua modus 
disebut multimodus. Data pada Contoh Soal 2.12 merupakan 
unimodus karena hanya memiliki satu modus. Untuk data 
bimodus dan multimodus, dapat Anda pelajari pada Contoh 
Soal 2.13 berikut.
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Contoh Soal 2.13

Contoh Soal 2.14

Seorang pimpinan perusahaan mendata kehadiran karyawan-
karyawannya selama bulan Januari 2008. Data banyaknya karyawan 
yang tidak hadir dari 1 Januari 2008 sampai 31 Januari 2008 sebagai 
berikut.
1 0 1 0 3 0 0 2 1
2 4 1 0 1 0 3 4 0
1 1 0 1 3 1 0 0 1
Tentukan modus untuk data tersebut.
Jawab:
Untuk memudahkan penentuan modus, Anda harus menyusun data 
dari terkecil ke terbesar. Selain itu, data dapat juga disusun dalam 
tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi untuk data absensi 
karyawan disajikan sebagai berikut.

Banyak Karyawan 
yang Tidak Hadir

Frekuensi

0 10
1 10
2   2
3   3
4   2

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka 0 dan 1 muncul paling banyak, 
yaitu 10 kali. Dengan demikian, modus untuk data tersebut adalah 0 
dan 1. Oleh karena data mempunyai dua modus maka data tersebut 
termasuk jenis bimodus. 

Data keuntungan sebuah perusahaan selama tahun 2007 setiap 
bulannya (dalam jutaan rupiah) tercatat sebagai berikut.
9,5 11 10 11,5 11 10 
8 10 12 11 9,5 9,5
Tentukan modus untuk data tersebut.
Jawab:
Angka yang paling sering muncul dari data tersebut adalah 9,5, 10, 
dan 11, yaitu sebanyak 3 kali. 
Dengan demikian modus untuk data tersebut adalah 9,5, 10, dan 11.
Oleh karena pada data tersebut memiliki lebih dari dua modus maka 
data tersebut termasuk jenis multimodus. 

Agar Anda dapat membedakan bimodus dengan multimodus, 
perhatikanlah contoh berikut.
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b. Modus untuk Data Berkelompok
Untuk menentukan modus pada data berkelompok 

berbeda dengan menentukan modus pada data tunggal. Pada 
data tunggal, Anda cukup mengurutkan data dari terkecil ke 
terbesar dan mencari datum yang sering muncul. Bagaimanakah 
mencari modus untuk data berkelompok? Agar Anda dapat 
menjawabnya, pelajarilah uraian berikut.

Untuk menentukan modus pada data berkelompok, Anda 
dapat menggunakan rumus berikut.

M
o
 = t

b
 + p

b
b b

1

1 2b
Ê
Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂

dengan:
t
b
 = batas bawah kelas modus

p = panjang kelas modus
b

1
 = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas 

sebelumnya
b

2
 = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas 

sesudahnya
Agar Anda memahami cara menentukan modus untuk data 

berkelompok, pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 2.15

Tentukan modus untuk data nilai Akuntansi 60 siswa SMK 
Putra Bangsa yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi 
berkelompok.
Jawab:
Tabel distribusi frekuensi berkelompok data nilai Akuntansi 60 siswa 
SMK Putra Bangsa disajikan sebagai berikut.

Nilai
Nilai 

Tengah (x
i
)

Tepi
Bawah (t

B
)

Tepi
Atas (t

a
)

Turus Frekuensi

10–22 16 9,5 22,5  3
23–35 29 22,5 35,5  4
36–48 42 35,5 48,5  5
49–61 55 48,5 61,5   8
62–74 68 61,5 74,5   14
75–87 81 74,5 87,5     21
88–100 94 87,5 100,5  5

Jumlah 60

Langkah ke-1: Tentukan frekuensi kelas yang tertinggi.
Dari tabel distribusi frekuensi, diperoleh frekuensi yang tertinggi        
f
6
 = 21 terletak pada kelas VI, yaitu kelas 75–87.

Langkah ke-2: Tentukan t
b
, p, b, dan b

2
.

t
b
 = 75 – 0,5 = 74,5; p = 13

b
1
 = f

6
 – f

5
 = 21 – 14 = 7

b
2
 = f

6
 – f

7
 = 21 – 5 = 16

Tabel di bawah ini 
merupakan data hasil 
ulangan program diklat 
matematika pada suatu 
kelas. Modus dari data 
berikut adalah ....

Nilai Frekuensi
41-50 4
51-60 6
61-70 7
71-80 10
81-90 9
91-100 4

a. 71,0  d. 78,0
b. 71,5  e. 78,5
c. 75,5

Jawab:

Mo = Tb + b
b b

1

1 2b b
È

Î
Í
ÈÈ

ÎÎ
 · p

Mo = 70,5 + 3
3 1

È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

 · 10

Mo = 70,5 + 7,5
Mo = 78
Jadi, modus dari data 
tersebut adalah 78,0.

Jawaban: d
Soal UAN (SMK Bisnis dan 

Manajemen), 2003

Solusi Cerdas
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Langkah ke-3: Hitunglah modus menggunakan rumus 

   M
o
 = t

b
 + p b

b b
1

1 2b
È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

.

M
o
 = t

b
 + p b

b b
1

1 2b
È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

M
o
 = 74,5 + 13 

7
7 16

È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

M
o
 = 74,5 + 91

23
È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

M
o
 = 74,5 + 3,96

M
o
 = 78,46

Jadi, Modus pada data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa 
adalah 78,46.

Tugas Siswa  2.2

Carilah data mengenai nilai ulangan Matematika pada salah satu 
kelas di sekolah Anda. Kemudian, tentukanlah rata-rata, median, 
dan modusnya. Kesimpulan apa yang Anda peroleh? Diskusikanlah 
dengan teman dan guru Anda.

1. Berikut ini adalah data nilai ulangan 
Sosiologi siswa Kelas XII SMK Yudha 
Pertiwi.
5, 6, 8, 9, 10, 7, 6, 8, 7, 6, 9, 10, 7, 6, 7
Tentukan:
a. rata-rata,
b. median,
c. modus.

2. Departemen Sosial telah melakukan
sensus terhadap tenaga kerja di Kecamatan 
Sukamaju. Data yang diperoleh disajikan
dalam tabel berikut.

Umur Frekuensi
15-24   800
25-34 2.500
35-44 1.800
45-54 1.650
55-64   750
65-74   520

Berdasarkan data pada tabel tersebut, 
hitunglah:
a. rata-rata umur tenaga kerja di 

Kecamatan Sukamaju,
b. median,
c. modus.

3. Tenaga kerja di perusahaan “Tonika” dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 
karyawan dan kelompok manajer. Jumlah 
karyawan adalah 800 orang dan jumlah 
manajer adalah 180 orang. Jika rata-rata 
gaji manajer besarnya Rp4.500.000,00
dan rata-rata gaji karyawan besarnya 
Rp1.500.000,00, berapakah rata-rata gaji
tenaga kerja di perusahaan “Tonika”?

4. Dalam suatu kelas, perbandingan jumlah 
siswa laki-laki dan perempuan adalah 2 : 3. 
Jika nilai rata-rata ulangan Matematika siswa 
di kelas tersebut adalah 7,5 dan nilai rata-rata
siswa perempuan adalah 7,2, berapakah rata-
rata nilai siswa laki-laki?

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 2.3
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5. Data tinggi badan 10 siswa kelas XII SMK 
Budi Bangsa adalah 167 cm, 165 cm,          
175 cm, 170 cm, 160 cm, 173 cm, 168 cm, 

180 cm, 170 cm, x cm. Jika rata-rata tinggi 
badan ke-10 siswa tersebut adalah 169 cm, 
tentukan nilai x.

Anda telah mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu 
rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya, pada bagian ini 
Anda akan mempelajari ukuran letak data. Ukuran letak data 
adalah suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada 
suatu data. Ukuran-ukuran letak data yang akan Anda pelajari 
di antaranya kuartil, desil, dan persentil.

1. Kuartil
Kuartil untuk data tunggal berbeda dengan kuartil 

untuk data berkelompok. Agar Anda dapat membedakannya, 
pelajarilah uraian berikut.

a. Kuartil untuk Data Tunggal
Sebuah perusahaan roti akan memasarkan produk barunya, 

yaitu roti pisang. Semua karyawan yang terlibat dibagi ke dalam 
empat kelompok sama banyak untuk memasarkan produk 
tersebut. Dari empat kelompok tersebut memiliki anggota 
karyawan yang sama banyak. Pembagian semua data statistik 
terurut menjadi empat kelompok yang sama banyak dinamakan 
kuartil.

Kuartil terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kuartil pertama,  
kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil dinotasikan dengan Q. Letak 
kuartil Q

i
 untuk data berukuran n dinyatakan sebagai berikut.

D Ukuran Letak Data

Letak Q
i
 = data ke-

i ( )n +
4

, i = 1, 2, 3.

Agar Anda memahami penggunaan rumus tersebut, 
pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 2.16

Banyaknya jawaban yang salah pada ulangan Matematika sebanyak 
9 siswa SMK Merdeka adalah. 6, 0, 3, 3, 5, 2, 1, 4, dan 2. Tentukan 
kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data tersebut.

Kata Kunci

• kuartil
• desil
• persentil

Sumber: dutchwagonamishmarket.
com

Gambar 2.20
Perusahaan roti.
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Jawab:
Diketahui:
Data banyaknya jawaban yang salah, yaitu 6, 0, 3, 3, 5, 2, 1, 4, 2, 
ukuran data (n) = 9. Urutan data tersebut dari yang terkecil sampai 
terbesar adalah 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6.
Untuk menentukan letak kuartil digunakan rumus berikut.

Letak Q
1
 = data ke-

i ( )n +
4

a. Menentukan Kuartil Pertama (Q
1
)

 Letak Q
1
 = data ke-

1
4

( )9 1+

   = data ke- 10
4

= data ke-2 
1
2

 Data ke-2 
1
2  artinya Q

1
 terletak antara data kedua dan data ketiga, 

jauhnya setengah dari data kedua.

 Nilai Q
1
 = nilai pada data ke-2 + 

1
2  (nilai data ketiga – nilai 

data kedua)

   = 1 + 
1
2 (2 – 1) = 1

1
2

 Nilai Q
1
 = 1

1
2 , artinya sebanyak seperempat bagian dari data 

banyak jawaban yang salah kurang dari 1
1
2  dan sebanyak 

tigaperempat bagian dari data banyak jawaban yang salah lebih 

dari 1
1
2 .

b. Menentukan Kuartil Kedua (Q
2
)

 Letak Q
2
 = data ke-

2
4

( )9 1+

   = data ke-
20
4  = data ke-5

 Nilai Q
2
 = nilai pada data ke-5 = 3

 Nilai Q
2
 = 3, artinya sebanyak setengah bagian dari data banyak 

jawaban yang salah kurang dari 3 dan sebanyak setengah bagian 
dari data banyak jawaban yang salah lebih dari 3.

c. Menentukan Kuartil Ketiga (Q
3
)

 Letak Q
3
 = data ke-

3
4

( )9 1+

   = data ke-
30
4  = data ke-7

2
4  = data ke-7

1
2

 Data ke-7
1
2 , artinya Q

3
 terletak antara data ketujuh dan data 

kedelapan, jauhnya setengah dari data ketujuh.

 Nilai Q
3
 = nilai pada data ke-7 + 

1
2  (nilai data kedelapan – nilai 

data ketujuh)

  = 4 + 
1
2  (5 – 4) 

  = 4
1
2

Notes

Kuartil kedua sama 
dengan median.

Sumber: www.sekolahindonesia.
edu.my

Gambar 2.21
Peserta ujian Matematika 

siswa SMK.
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Gambar 2.22
Ukuran sepatu siswa sebuah SMK.

 Nilai Q
3
 = 4

1
2 , artinya sebanyak tigaperempat bagian dari data 

banyak jawaban yang salah kurang dari 4 
1
2  dan sebanyak 

seperempat bagian dari data banyak jawaban yang salah lebih 

dari 4
1
2 .

Dengan demikian, nilai Q
1
, Q

2
, dan Q

3
 ditunjukkan sebagai berikut.

0 1 2 2 3 3 4 5 6

Q
3
 = 4

1
2Q

1
 = 1

1
2 Q

2
 = 3

Contoh Soal 2.17

Nomor sepatu dari 8 murid SMK yang dipilih secara acak adalah 39, 
36, 35, 40, 42, 35, 36, dan 37. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, 
dan kuartil ketiga dari data tersebut.
Jawab:
Diketahui: Data nomor sepatu dari 8 murid SMK, yaitu 39, 36, 35, 

40, 42, 35, 36, 37, ukuran data (n) = 8. 
Urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah
35, 35, 36, 36, 37, 39, 40, 42.
• Menentukan Kuartil Pertama (Q

1
)

 Letak Q
1
 = data ke-

1
4

( )8 1+
 = data ke- 9

4  = data ke-2 1
4

 Nilai Q
1
 = nilai pada data ke-2 + 1

4
 (nilai data ketiga – nilai data 

kedua)

  = 35 + 1
4

(36 – 35) = 35 1
4

• Menentukan Kuartil Kedua (Q
2
)

 Letak Q
2
 = data ke- 2 8 1

4
+( )  = data ke- 18

4
 = data ke-4

2
4

  = data ke-4
1
2

 Nilai Q
2
 = nilai pada data ke-4 + 

1
2  (nilai data kelima – nilai 

data keempat)

  = 36 + 
1
2 (37 – 36) = 36

1
2

• Menentukan Kuartil Ketiga (Q
3
)

 Letak Q
3
 = data ke-

3 8 1
4

+( )
 = data ke-

27
4  = data ke-6

3
4

 Nilai Q
3
 = nilai pada data ke-6 + 

3
4  (nilai data ketujuh – nilai 

data keenam) 

  = 39 + 
3
4 (40 – 39) = 39

3
4

Sekarang, cobalah Anda pelajari contoh berikut.

Sumber: z.about.com
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b. Kuartil untuk Data Berkelompok
Dari Contoh Soal 2.16 dan Contoh Soal 2.17, Anda 

telah mengetahui cara menentukan nilai kuartil untuk data 
tunggal. Sekarang, Anda akan menghitung kuartil untuk data 
berkelompok.

Untuk data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi 
berkelompok, kuartil ke-i (Q

i
), dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut.

Q
i
 = t

b
 + p

i n F

f

¥ -Ê

Ë

Á
Á

ˆ

¯

˜
˜

4 , i = 1, 2, 3

dengan:
t
b
 = batas bawah kelas kuartil ke-i

p = panjang kelas kuartil ke-i
n = ukuran data atau banyaknya data
F = jumlah semua frekuensi pada kelas-kelas sebelum kelas 

kuartil ke-i
f = frekuensi kelas kuartil ke-i

Agar Anda memahami cara menentukan kuartil dari data 
berkelompok, pelajarilah contoh berikut.

Jadi, nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data 

nomor sepatu sebanyak 8 murid SMK adalah 35 1
4

, 36
1
2 , dan 39

3
4 .

35 35 36 36 37 39 40 42

Q
1
 = 35 1

4 Q
2
 = 36

1
2 Q

3
 = 39

3
4

Contoh Soal 2.18

Tentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data nilai Akuntansi 
60 siswa SMK Putra Bangsa yang telah disusun pada tabel distribusi 
frekuensi berkelompok.
Jawab:
Tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data nilai Akuntansi 60 siswa 
SMK Putra Bangsa sebagai berikut.

Nilai
Nilai 

Tengah (x
i
)

Tepi
Bawah (t

B
)

Tepi
Atas (t

a
)

Turus Frekuensi

10–22 16 9,5 22,5 3
23–35 29 22,5 35,5 4
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36–48 42 35,5 48,5 5
49–61 55 48,5 61,5  8
62–74 68 61,5 74,5   14
75–87 81 74,5 87,5     21
88–100 94 87,5 100,5 5

Jumlah 60

• Untuk menentukan kuartil dari data berkelompok, lakukanlah 
langkah-langkah berikut.
a. Menentukan Kuartil Pertama (Q

1
)

 Langkah ke-1: Tentukan t
b
, p, n, F, dan f

  • n = 60, p = 13
   Oleh karena n = 60 maka Q

1
 terletak pada kelas yang 

jumlah frekuensi kelas-kelas sebelumnya adalah       
1
4

(60) = 15. Kelas yang memenuhi adalah kelas 49-61.

  • t
b
 = 49 – 0,5 = 48,5

  • f = 8
  • F = f

1
 + f

2
 + f

3
 = 3 + 4 + 5 = 12

 Langkah ke-2: Hitunglah Kuartil Pertama (Q
1
)

  Q
1
 = t

b
 + p

1
4
¥ -È

Î

Í
Í
Í

n F

f

  Q
1
 = 48,5 + 13

1 60
4 12

8

¥ -È

Î

Í
Í
Í

  Q
1
 = 48,5 + 13 3

8
È
ÎÍ

  Q
1
 = 48,5 + 4,88

  Q
1
 = 53,38

b. Menentukan Kuartil Kedua (Q
2
)

 Oleh karena Q
2
 merupakan median maka dari Contoh Soal 

2.11 diperoleh M
e
 = Q

2
 = 70,79.

c. Menentukan Kuartil Ketiga (Q
3
)

 Langkah ke-1: Tentukan t
b
, p, n, F, dan f

  • n = 60, p = 13
   Oleh karena n = 60 maka Q

3
 terletak pada kelas yang 

jumlah frekuensi kelas-kelas sebelumnya adalah             

 
3
4 (60) = 45. Kelas yang memenuhi adalah kelas      

75-87.

  • t
b
 = 75 – 0,5 = 74,5

  • f = 21
  • F = f

1
 + f

2
 + f

3
 + f

4
 + f

5

    = 3 + 4 + 5 + 8 + 14 = 34
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 Langkah ke-2: Hitunglah Kuartil Ketiga (Q
3
)

  Q
3
 = t

b
 + p

3
4
¥ -È

Î

Í
Í
Í

n F

f

  Q
3
 = 74,5 + 13

3 60
4 34

21

¥ -È

Î

Í
Í
Í

  Q
3
 = 74,5 + 13 11

21
È
ÎÍ

  Q
3
 = 74,5 + 6,81 = 81,31

Dengan demikian, dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra 
Bangsa diperoleh Q

1
 = 53,38, Q

2
 = 70,79, dan Q

3
 = 81,31.

2. Desil
Pada bagian ini, Anda akan mempelajari ukuran letak data 

lainnya, yaitu desil. Tahukah Anda, apa yang dimaksud dengan 
desil?

a. Desil untuk Data Tunggal
Pada bagian ini, Anda akan mempelajari ukuran letak 

data, yaitu desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data 
sepuluh bagian sama banyak. Jika ukuran data adalah n dan 
nilai-nilai pada data tunggal diurutkan maka letak desil ke-i 
(D

i
) dirumuskan sebagai berikut.

Letak D
i
 = data ke-

i n +( )1
10

, i = 1, 2, 3, ..., 9.

Agar Anda memahami cara menentukan desil dari data 
tunggal, pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 2.19

Data nilai ulangan Bahasa Inggris 12 siswa SMK Cemara yang 
telah terurut adalah 52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, dan 94. 
Tentukan desil kedua, desil kelima, desil ketujuh, dan desil kesembilan 
dari data tersebut.
Jawab:
Diketahui: n = 12.
Urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah
52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, 94
Letak desil ke-i ditentukan dengan rumus 

Letak D
i
 = data ke-

i n +( )1
10

Gambar 2.23
Pengumuman nilai ulangan 

Sosiologi sebuah SMK.

Sumber: images.google.co.id
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• Menentukan Desil Kedua (D
2
)

 D
2
 = data ke-

2 12 1
10

+( )
 = data ke-2,6

 Nilai D
2
 = nilai data ke-2 + 0,6(nilai data ketiga – nilai data 

kedua)
   = 56 + 0,6(57 – 56) = 56,6
 Nilai D

2
 = 56,6 artinya nilai ulangan Bahasa Inggris  56,6 

sebanyak 
2

10
 dari data (20% dari data) dan nilai ulangan Bahasa 

Inggris  56,6 sebanyak 
8

10
 dari data (80% dari data). 

• Menentukan Desil Kelima (D
5
)

 D
5
 = data ke- 5 12 1

10
+( )  = data ke-6,5

 Nilai D
5
 = nilai data ke-6 + 0,5(nilai data ketujuh – nilai data 

keenam)
   = 66 + 0,5(70 – 66) = 68
 Nilai D

5
 = 68 artinya nilai ulangan Bahasa Inggris  68 sebanyak 

5

10
dari data (50% dari data) dan nilai ulangan Bahasa Inggris  

68 sebanyak 
5

10
 dari data (50% dari data).

• Menentukan Desil Ketujuh (D
7
)

 D
7
 = data ke-

7 12 1
10

+( )
 = data ke-9,1

 Nilai D
7
 = nilai data ke-9 + 0,1(nilai data kesepuluh – nilai data 

kesembilan)
   = 82 + 0,1(86 – 82) = 82,4
 Nilai D

7
 = 82,4 artinya nilai ulangan Bahasa Inggris  82,4 sebanyak 

7

10
dari data (70% dari data) dan nilai ulangan Bahasa Inggris  82,4 

sebanyak 
3

10
 dari data (50% dari data).

• Menentukan Desil kes embilan (D
9
)

 D
9
 = data ke-

9 12 1
10

+( )
 = data ke-11,7

 Nilai D
9
 = nilai data ke-11 + 0,7(nilai data keduabelas – nilai 

data kesebelas)
   = 92 + 0,7(94 – 92) = 93,4
 Nilai D

9
 = 93,4 artinya nilai ulangan Bahasa Inggris  93,4 ada 

sebanyak 
9

10
dari data (90% dari data) dan nilai ulangan Bahasa 

Inggris  93,4 sebanyak 
1

10
 dari data (10% dari data).

Jadi, desil kedua, desil kelima, desil ketujuh, dan desil kesembilan dari 
data nilai ulangan Bahasa Inggris 12 siswa SMK Cemara berturut-turut 
adalah 56,6; 68; 82,4; dan 93,4.
52 56 57 60 64 66 70 75 82 86 92 94

 D
2
 = 56,6  D

5
 = 68  D

7
 = 82,4  D

9
 = 93,4
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b. Desil untuk Data Berkelompok
Untuk data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi 

berkelompok, desil ke-i (D
i
), dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut.

D
i
 = t

b
 + p

i n F

f

¥ -Ê

Ë

Á
Á

ˆ

¯

˜
˜

10 , i = 1, 2, 3, ..., 9.

dengan:
t
b
 = batas bawah kelas desil ke-i

p = panjang kelas desil ke-i
F = jumlah semua frekuensi pada kelas-kelas sebelum kelas 

desil ke-i
f = frekuensi kelas desil ke-i

Pelajarilah contoh berikut agar Anda memahami cara 
menentukan desil untuk data berkelompok.

Contoh Soal 2.20

Tentukan desil keempat dan keenam dari data nilai Akuntansi 60 
siswa SMK Putra Bangsa yang telah disusun pada tabel distribusi 
frekuensi berkelompok.
Jawab:
Tabel distribusi frekuensi data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra 
Bangsa disajikan sebagai berikut.

Nilai
Nilai 

Tengah (x
i
)

Tepi
Bawah (t

B
)

Tepi
Atas (t

a
)

Turus Frekuensi

10–22 16 9,5 22,5 3
23–35 29 22,5 35,5 4
36–48 42 35,5 48,5 5
49–61 55 48,5 61,5  8
62–74 68 61,5 74,5   14
75–87 81 74,5 87,5     21
88–100 94 87,5 100,5 5

Jumlah 60

a. Menentukan Desil Keempat (D
4
)

 Langkah yang dilakukan sebagai berikut.
 Langkah ke-1: Menentukan t

b
, p, n, F, dan f.

 • n = 60; p = 13
 Oleh karena n = 60 maka D

4
 terletak pada kelas dengan jumlah 

frekuensi kelas-kelas sebelumnya adalah  
4

10 (60) = 24.   
Kelas yang memenuhi adalah kelas 62-74.

• t
b
 = 62 – 0,5 = 61,5

• f = 14
• F = f

1
 + f

2
 + f

3
 + f

4
 = 3 + 4 + 5 + 8 = 20
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 Langkah ke-2: Menghitung D
4
 menggunakan rumus

 D
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

10

 D
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

10

 D
4
 = 61,5 + 13

4 60
10 20

14

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

 D
4
 = 61,5 + 13

4
14

È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

 D
4
 = 61,5 + 3,71

 D
4
 = 65,21

b. Menentukan Desil Keenam (D
6
)

 Langkah yang dilakukan sebagai berikut.
 Langkah ke-1: Menentukan t

b
, p, n, F, dan f.

 • n = 60; p = 13
 Oleh karena n = 60 maka D

6
 terletak pada kelas dengan 

jumlah frekuensi kelas-kelas sebelumnya adalah  
6

10 (60) 
= 36. Kelas yang memenuhi adalah kelas 75-87.

• t
b
 = 70 – 0,5 = 74,5

• f = 21
• F = f

1
 + f

2
 + f

3
 + f

4
 + f

5
 = 3 + 4 + 5 + 8 + 14 = 34

 Langkah ke-2: Menghitung D
6
 menggunakan rumus

 D
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

10

 D
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

10

 D
6
 = 74,5 + 13

6 60
10 34

21

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

 D
6
 = 74,5 + 13 2

21
È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

 D
6
 = 74,5 + 1,24

 D
6
 = 75,74

Jadi, dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa diperoleh 
nilai D

4
 = 65,21 dan D

6
 = 75,74.

Perhatikan tabel berikut.
Desil ke-7 dari data berikut 
adalah ....

Nilai Frekuensi
73-77 3

78-82 6

83-87 20

88-92 12

93-97 9

a. 80,83   d. 90
b. 81,5   e. 95,5
c. 87,5

Soal UN (SMK Bisnis dan 
Manajemen), 2007

Soal Pilihan
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3. Persentil
Sekarang, Anda dapat membedakan kuartil dan desil. 

Tahukah Anda mengenai persentil? Agar Anda memahami 
mengenai persentil, pelajarilah uraian berikut.

a. Persentil untuk Data Tunggal
Persentil adalah nilai-nilai yang membagi data seratus 

bagian sama banyak. Akibatnya terdapat 99 buah persentil, yaitu 
persentil pertama, desil kedua, persentil ketiga, ..., dan persentil 
ke-99. Persentil ke-25 sama dengan kuartil pertama, persentil 
ke-50 sama dengan kuartil kedua atau median, dan persentil 
ke-75 sama dengan kuartil ketiga. Persentil ke-10, 20, 30, ..., 
90 sama dengan desil ke-1, 2, 3, ..., 9.

Persentil ke-i dinotasikan dengan P
i
. Jika ukuran data 

adalah n dan nilai-nilai pada data telah diurutkan maka letak 
persentil ke-i (P

i
) dirumuskan sebagai berikut.

Pelajarilah contoh berikut.

Letak P
i
 = data ke-

i ( )n +
100

, i = 1, 2, 3, ..., 99.

Notes

Cara menentukan 
persentil serupa dengan 
cara menentukan desil.

Contoh Soal 2.21

Tentukan persentil ke-15 dan persentil ke-65 dari data nilai ulangan 
Bahasa Inggris pada Contoh Soal 2.19.
Jawab:
Diketahui data nilai ulangan Bahasa Inggris yang telah terurut adalah 
52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, dan 94. Ukuran data (n) 
adalah 12.
• Menentukan Persentil ke-15 (P

15
)

 Letak P
15

 = data ke-
15

100
( )12 1+

 = data ke-
15

100
( )13

 = data ke-1,95

 Nilai P
15

 = nilai data ke-1 + 0,95(nilai data kedua – nilai data 
kesatu)

   = 52 + 0,95(56 – 52) = 52 + 3,8 = 55,8
 Nilai persentil ke-15 adalah 55,8. Artinya, sebanyak 15% nilai 

ulangan Bahasa Inggris  55,8 dan sebanyak 85% nilai ulangan 
Bahasa Inggris  55,8.

• Menentukan Persentil ke-65 (P
65

)

 Letak P
65

 = data ke- 65
100

( )12 1+  = data ke-
65

100
( )13

= data ke-8,45

 Nilai P
65

 = nilai data ke-8 + 0,45(nilai data kesembilan – nilai 
data kedelapan)

   = 75 + 0,45(82 – 75) = 75 + 3,15 = 78,15
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 Nilai persentil ke-65 adalah 78,15. Artinya, sebanyak 65% nilai 
ulangan Bahasa Inggris  78,15 dan sebanyak 35% nilai ulangan 
Bahasa Inggris  78,15.

b. Persentil untuk Data Berkelompok
Persentil ke-i (P

i
) untuk data yang disusun dalam tabel 

distribusi frekuensi berkelompok dinyatakan dengan rumus 
berikut.

P
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-Ê

Ë

Á
ÊÊ

Á
ËË

ÁÁ
ˆ

¯

˜
ˆ̂

˜
¯̄

˜̃100 , i = 1, 2, 3, ..., 99.

dengan: 
t
b
 = batas bawah kelas persentil ke-i

p = panjang kelas persentil ke-i
n = ukuran data atau banyaknya nilai pada data
F = jumlah semua frekuensi pada kelas-kelas sebelum kelas 

median
f = frekuensi kelas persentil ke-i

Agar Anda memahami cara menentukan persentil untuk 
data berkelompok, pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 2.22

Tentukan persentil ke-25, ke-40, ke-50, ke-60 dan ke-75 dari data nilai 
Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa yang telah disusun pada tabel 
distribusi frekuensi berkelompok.
Jawab:
Persentil ke-25, ke-50, dan ke-75 masing-masing sama dengan kuartil 
ke-1, ke-2, dan ke-3. 
Kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3 dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK 
Putra Bangsa telah Anda hitung pada Contoh Soal 2.18, yaitu Q

1
 = 

53,38; Q
2
 = 70,79; Q

3
 = 81,31.

Dengan demikian, P
25

 = Q
1
 = 53,38; P

50
 = Q

2
 = 70,79; dan P

75
 = Q

3
 

= 81,31.
Persentil ke-40 dan ke-60 sama dengan desil ke-4 dan ke-6. 
Desil ke-4 dan ke-6 dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra 
Bangsa telah Anda hitung pada Contoh Soal 2.20, yaitu D

4
 = 65,21 

dan D
6
 = 75,74. 

Dengan demikian, P
40

 = D
4
 = 65,21 dan P

60
 = D

6
 = 75,74.

Persentil ke-30 dari data 
pada tabel di bawah ini 
adalah ....

Nilai Frekuensi
1-3 3
4-6 9
7-9 11

10-12 7

a. 4,1    d. 5.2
b. 5,0    e. 5,5
c. 5,1

Soal UN (SMK Bisnis dan 
Manajemen), 2004

Soal Pilihan
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1. Berikut ini menunjukkan data berat balita
yang ditimbang di Posyandu Kasih Ibu, yaitu
5 kg, 4 kg, 3 kg, 1 kg, 9 kg, 4 kg, 2 kg, 8 kg, 
5 kg. Berdasarkan data tersebut, hitunglah:
a. Q

1
, d. D

3
,

b. Q
2
, e. D

5
.

c. Q
3
,

2. Berikut ini adalah data tinggi badan anak 
yang didata Puskesmas Sehat Bersama.

Tinggi Badan (cm) Frekuensi (f(( )
70-89 15
90-109 35
110-129 25
130-149 10
150-169 13
170-199 2

Berdasarkan data tersebut, hitunglah:
a. Q

1
, f. D

6
,

b. Q
2
, g. P

20
,

c. Q
3
, h. P

40
,

d. D
3
, i. P

70
.

e. D
5
,

3. Perhatikan urutan data berikut.
4, 4, x, 6, y, 8, z, 8, 9
Jika data tersebut telah diurutkan dari nilai 

terkecil sampai terbesar di mana Q
1
 = 4

1
2 , 

Q
2
 = 7, dan Q

3
= 8, tentukan nilai x, y, dan z.

4. Perhatikan urutan data berikut.
2, 4, 5, 8, 9, y, 15, 20, 21, 24, 25, 25.
Jika data tersebut telah diurutkan dari data 
terkecil sampai terbesar dan nilai rata-rata 
data tersebut adalah 14, hitunglah nilai 
median data tersebut.

5. Data berikut menunjukkan hasil panen di 
Desa Suka Tani selama tahun 2007.

Bulan Berat (kg)
Januari 800
Februari 650
Maret 780
April 920
Mei 630
Juni 470
Juli 530

Agustus 600
September 780
Oktober 900

November 1.000
Desember 1.200

Dari data tersebut, hitunglah:
a. P

45
, c. Q

3
.

b. D
8
,

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 2.4

Pada subbab sebelumnya, Anda telah mempelajari ukuran 
pemusatan data dan ukuran letak data. Sekarang, Anda akan 
mempelajari ukuran penyebaran data. Materi ini telah Anda 
pelajari di SMP. Untuk mengingatkan Anda mengenai materi 
ini, pelajarilah uraian berikut.

Seorang guru Matematika ingin mengetahui keragaman 
nilai-nilai ulangan Matematika siswa-siswanya di Kelas 
A dan Kelas B. Keragaman ini dapat ditentukan dengan 

E Ukuran Penyebaran Data
Kata Kunci

• rentang
• rentang antarkuartil
• simpangan rata-rata
• varians
• simpangan baku
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memperhatikan penyebaran nilai-nilai ulangan di sekitar rata-
ratanya. Untuk itu, ia mengambil data nilai ulangan Matematika 
dari 10 siswa Kelas A dan 10 siswa Kelas B secara acak. Data 
yang diperoleh sebagai berikut.
Kelas A  2 2 4 5 5 6 7 9 10 10
Kelas B  4 4 5 5 6 6 7 7 7 9

Dari nilai-nilai tersebut, akan ditentukan rata-ratanya 
terlebih dahulu. Setelah dihitung, rata-rata nilai ulangan 
Matematika dari 10 siswa Kelas A sama dengan rata-rata nilai 
ulangan Matematika 10 siswa Kelas B, yaitu 6. Coba Anda 
buktikan sendiri.

Pada nilai ulangan Kelas A terdapat dua nilai, yaitu 2 (nilai 
terkecil) dan 10 (nilai terbesar) yang letaknya jauh dari rata-rata, 
yaitu 6. Jika dibandingkan dengan Kelas A, nilai-nilai ulangan 
Kelas B lebih dekat dengan rata-ratanya. Dengan demikian, 
penyebaran nilai ulangan Matematika Kelas A terhadap rata-rata 
lebih besar dari penyebaran nilai ulangan Matematika Kelas B. 
Dengan kata lain, nilai-nilai ulangan Matematika Kelas A lebih 
beragam dibandingkan dengan nilai-nilai ulangan Matematika 
Kelas B.

Dari uraian tersebut dapat diperoleh bahwa ukuran 
penyebaran data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur 
seberapa jauh nilai-nilai data dari rata-ratanya. Beberapa ukuran 
penyebaran data yang akan Anda pelajari pada bagian ini di 
antaranya rentang, rentang antarkuartil, simpangan rata-rata 
varians, dan simpangan baku.

1. Rentang
Pada Contoh Soal 2.3, Anda telah mengenal jangkauan 

yang digunakan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi 
berkelompok. Jangkauan disebut juga rentang. Rentang adalah 
selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rentang 
dinotasikan dengan J.

Jika x
1
, x

2
, ..., x

n
 adalah nilai-nilai yang telah terurut pada 

suatu data berukuran n maka

rentang = x
n
 – x

1
       atau       J = x

max
 – x

min

dengan:
x

n
, x

max
 = nilai terbesar dari data

x
1
, x

min
 = nilai terkecil dari data

Agar Anda lebih memahami mengenai rentang atau 
jangkauan, pelajarilah contoh berikut.

Sumber: sman1-trk.com

Gambar 2.24
Menentukan keragaman nilai 
ulangan Matematika sebuah kelas.
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Contoh Soal 2.23

Contoh Soal 2.24

Banyaknya anggota keluarga dari 6 penghuni suatu asrama laki-laki 
adalah 5, 7, 4, 3, 9, 2. Tentukan rentang dari data tersebut.
Jawab:
Nilai dari data tersebut setelah diurutkan adalah 2, 3, 4, 5, 7, 9. Dari data 
tersebut diketahui nilai terbesar adalah 9 dan nilai terkecil adalah 2.
Rentang (J) = x

max
 – x

min
 = 9 – 2 = 7

Jadi, rentang dari data banyaknya anggota keluarga 6 penghuni suatu 
asrama laki-laki adalah 7.

Tentukan rentang antarkuartil dari data pada Contoh Soal 2.23.
Jawab:
Langkah ke-1: Urutkan data dari yang terkecil ke terbesar adalah 2, 

3, 4, 5, 7, 9
Langkah ke-2: Tentukan nilai Q

3
 dan Q

1
.

• Menentukan Kuartil Ketiga (Q
3
)

 Letak Q
3
 = data ke-

3
4

( )6 1+
 = data ke- 21

4
 = data ke-5

1
4 .

 Nilai Q
3
 = nilai data ke-5 + 

1
4 (nilai data keenam – nilai data 

kelima) 

   = 7 + 
1
4 (9 – 7) =  7 1

2
• Menentukan Kuartil Pertama (Q

1
)

 Letak Q
1
 = data ke-

1
4

( )6 1+
 = data ke- 7

4
 = data ke-1 3

4 .

 Nilai Q
1
 = nilai data ke-1 + 3

4 (nilai data kedua – nilai data 
kesatu)

   = 2 + 3
4 (3 – 2) =  2 3

4

2. Rentang antarkuartil
Untuk menghitung rentang antarkuartil, Anda harus 

menghitung kuartil ketiga (Q
3
) dan kuartil pertama (Q

1
) terlebih 

dahulu. Rentang antarkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga 
dengan kuartil pertama.

Rentang antarkuartil = Q
3
 – Q

1

Pelajarilah contoh berikut agar Anda memahami penggunaan 
rumus rentang antarkuartil.
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Langkah ke-3: Menentukan rentang antarkuartil
Rentang antarkuartil = Q

3
 – Q

1

      = 7 1
2

 – 2 3
4

      = 4 3
4

Jadi, rentang antarkuartil dari data banyaknya anggota keluarga 6 

penghuni suatu asrama laki-laki adalah 4 3
4 .

3. Simpangan Rata-rata
Rentang antarkuartil yang telah Anda pelajari memiliki 

kelemahan, yaitu hanya mengukur sebaran data di antara 
nilai kuartil pertama (Q

1
) dan kuartil ketiga (Q

3
). Untuk 

mengukur sebaran data dari semua data yang ada, Anda dapat 
menggunakan simpangan rata-rata (SR). Simpangan rata-rata 
atau deviasi rata-rata menunjukkan selisih setiap datum terhadap 
rata-ratanya.

Misalkan terdapat sekumpulan n data, yaitu x
1
, x

2
, ..., x

n
 

maka simpangan rata-rata dinyatakan sebagai berikut.

SR
x x

n

i
i

n

= =
Â

1

dengan:
x  = rata-rata
x

i
 = data ke-i

Pemberian tanda mutlak "| |" dimaksudkan agar penyebaran 
data selalu bernilai positif. Perhatikan contoh berikut.

Contoh Soal 2.25

Harga lima buku tulis (dalam ribuan rupiah) adalah 5, 8, 7, 6, 4. 
Tentukan simpangan rata-rata dari harga lima buku tulis tersebut.
Jawab:
Untuk mencari simpangan rata-rata, Anda harus menentukan rata-rata 
dari semua datum.

x  = n

x
i

n

i
=

Â Âxi

= =i + + =1 1i=i= i

5

5
5 8+ 7 6+ 4

5
30
5

x  = 6
Selanjutnya, Anda harus menentukan selisih setiap datum terhadap 
rata-ratanya. Untuk memudahkan, buatlah tabel berikut.

Notes

Simpangan rata-rata 
(SR) lebih baik daripada 
rentang (J) dan rentang 
antarkuartil karena 
simpangan rata-rata 
mempertimbangkan
semua selisih nilai datum.
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x
i x  = 6; x

i
 – x xi

5 5 – 6 = –1 1
8 8 – 6 = 2 2
7 7 – 6 = 1 1
6 6 – 6 = 0 0
4 4 – 6 = –2 2

x xi =xÂ 6

Simpangan rata-rata (SR) dari harga lima buku tulis tersebut adalah

SR
x x

n

i
i

n

= = ==
Â

1 6
5 1 2, .

4. Varians
Serupa dengan simpangan rata-rata, untuk menghitung 

varians digunakan rata-rata sebagai acuan. Simpangan rata-
rata diberi tanda mutlak agar nilai simpangannya selalu positif. 
Untuk mengatasi simpangan terhadap rata-rata yang bernilai 
negatif, Anda harus mengkuadratkan nilai simpangan ini. 
Rata-rata dari kuadrat simpangan disebut varians atau ragam. 
Notasi dari varians adalah s2. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah 
uraian berikut.

a. Varians untuk Data Tunggal
Varians adalah rata-rata kuadrat penyimpangan (selisih) 

nilai-nilai pada suatu data dari rata-ratanya. Jika x
1
, x

2
, x

3
, ..., 

x
n
 adalah nilai-nilai pada suatu data berukuran n maka varians 

untuk data sampel dinyatakan sebagai berikut.

Notes

Varians untuk data 
populasi adalah

s
n

i

n

2

2

1=
( )x xix

=
Â

.

s
n

s

2

2 2 2 2

2

1
= ( )x x1 + ( )x x2 -x + ( )x x3 -x + + ( )x xn

-
...

= -
( )

-
=

Â
n

i

n
2

1

1

Pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 2.26

Hitunglah varians dari data berikut. 1, 2, 3, 3, 5.
Jawab:
Untuk menentukan varians, lakukanlah langkah-langkah berikut.

x
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Langkah ke-1: Hitunglah rata-rata ( x )

x
x

n

i
i

n

= =i + + + = ==
Â

1 1 2+ 3 3++ 5
5

14
5 2 8,

Langkah ke-2: Hitunglah 
i

n

( )x xi
=

Â 2

1

dalam tabel berikut.

x
i x  = 2,8; x

i
 – x (x

i
 – x )2

1 1 – 2,8 = –1,8 (–1,8)2 = 3,24
2 2 – 2,8 = –0,8 (–0,8)2 = 0,64
3 3 – 2,8 = 0,2 (0,2)2 = 0,04
3 3 – 2,8 = 0,2 (0,2)2 = 0,04
5 5 – 2,8 = 2,2 (2,2)2 = 4,84

(x
i
 – x )2 = 8,8

Langkah ke-3: Hitunglah varians (s2)

s
n

i

n

2

2

1

1
8 8
5 1 2 2=

( )x xi

- = ==
Â

, ,

Jadi, varians untuk data tersebut adalah s2 = 2,2.

b. Varians untuk Data Berkelompok
Untuk data berkelompok, varians dinyatakan dengan rumus 

berikut.

s

n x

n
i

n

i
i

n

2 1 1i

2

=

Ê
ËËËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄

( )n 1-
i=1

Â Ân x1
2 -

Ê
ËÁ
ÊÊ
ËË

dengan:
n = banyaknya data
x

i
 = data ke-i atau nilai tengah

Agar Anda memahami cara menggunakan rumus varians 
data berkelompok, pelajarilah contoh berikut.

Tugas Siswa  2.3

Coba Anda hitung varians dari data pada Contoh Soal 2.26 dengan 
menggunakan rumus varians untuk data berkelompok. Dari hasil 
yang telah Anda peroleh, cara manakah yang paling mudah untuk 
menentukan varians data tunggal? Jelaskanlah alasan Anda.

Jelajah 
    Matematika

Anda dapat 
menggunakan kalkulator 
scientific seperti fx-991 
MS untuk menentukan 
nilai rata-rata ( x ), varians 
(s 2), dan simpangan 
baku (s). Misalkan, Anda 
memiliki sekelompok 
data sebagai berikut. 5, 
7, 6, 7, 8, 5, 5, 7, 9, 8. 
Lakukan langkah berikut 
untuk menentukan nilai 
x , s2, dan s. Aturlah 
kalkulator pada mode 
SD dengan menekan 
tombol MODE MODE 1 .
Di layar akan muncul SD.
Kemudian, masukkan 
nilai-nilai data tersebut 
dengan menekan 5
M+ 7 M+ 6 M+ 7
M+ 8 M+ 5 M+ 5
M+ 7 M+ 9 M+ 8
M+ . Kemudian, tekan 
SHIFT 2 1 = . Hasil 
yang akan muncul di 
layar adalah x  = 6,7. 
Tekan kembali SHIFT

2 2 = . Hasil yang 
akan muncul di layar 
adalah xsn = 1,345, 
artinya nilai varians dari 
data tersebut adalah 
1,345. Untuk mencari 
simpangan baku, Anda 
cukup mencari akar dari 
nilai varians, yaitu 1

· 3 4 5 = . Hasil 
yang muncul di layar 
adalah 1,159. Artinya, 
nilai simpangan baku 
dari data tersebut adalah 
1,159.
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Contoh Soal 2.27

Tentukan varians dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra 
Bangsa.
Jawab:
Langkah yang dilakukan untuk menentukan varians data berkelompok 
adalah sebagai berikut.

Langkah ke-1: Tentukan xi
i

n
2

1=
Â  dan xi

i

n

=
ÂÊ

ËÁ
ÊÊ
ËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄1

2

.

Untuk memudahkan menyelesaikan nilai varians, sajikanlah dalam 
tabel berikut.

Nilai Nilai Tengah (x
i
) xi

2

10-22 16 256
23-35 29 841
36-48 42 1.764
49-61 55 3.025
62-74 68 4.624
75-87 81 6.561
88-100 94 8.836

Jumlah xi
i=
Â =

1

60

385 xi
i

2

1

60

25 907
=

Â = .

Langkah ke-2: Hitunglah varians (s2)

s2 = 
n x

n
i

n

i
i

n

1 1i

2

=1 i
Â Ân xi

2 Ê
ËËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄

( )n 1-

s2 = 
60

60

2( )25 907. - ( )385
( )60 1-

s2 = 1 554 420 148 225
3 540

. .554 .
.

-

s2 = 
1 406 195

3 540
. .406

.
s2 = 397,23
Jadi, varians dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa 
adalah 397,23.

Buatlah 3 kumpulan 
data sebanyak 3 buah. 
Kemudian, tentukanlah 
rata-rata, median, modus, 
dan simpangan bakunya. 
Apa yang dapat Anda 
simpulkan dari hasil 
perhitungan tersebut?

Soal Pilihan

5. Simpangan Baku
Simpangan baku merupakan salah satu ukuran penyebaran 

data yang sering digunakan dalam perhitungan statistik. 
Simpangan baku adalah akar positif dari varians dan dinotasikan 
dengan s.
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a. Simpangan Baku untuk Data Tunggal
Oleh karena simpangan baku merupakan akar positif dari 

varians maka simpangan baku untuk data tunggal dinyatakan 
sebagai berikut.

s
n

i

n

=
( )x xi

-
=

Â 2

1

1

dengan:
x

i
 = data ke-i

x  = rata-rata
n = banyaknya data
s = simpangan baku

Untuk lebih mudahnya, pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 2.28

Tentukan simpangan baku dari data Contoh Soal 2.26.
Jawab:
Diketahui data sebagai berikut: 1, 2, 3, 3, 5
Dari Contoh Soal 2.26, Anda telah menghitung bahwa varians dari data 
tersebut adalah s2 = 2,2. Simpangan baku dari data tersebut adalah

s s =s =2 2 2 1 48, ,2 1

Jadi, simpangan baku dari data 1, 2, 3, 3, 5 adalah 1,48.

b. Simpangan Baku untuk Data Berkelompok
Simpangan baku untuk data yang telah disusun ke dalam 

tabel distribusi frekuensi berkelompok dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut.

s

n x

n
i

n

i
i

n

=

Ê
ËËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄

( )n -
=

Â Ân xi -
Ê
ËÁ
ÊÊ
ËË1 1iË =iË

2

dengan:
x

i
 = nilai tengah

n = banyaknya data
s = simpangan baku

Pelajarilah contoh berikut.

Jelajah 
    Matematika

Karl Pearson
(1857-1936)

Pada tahun 1894 Karl 
Pearson meluncurkan 
bukunya yang berjudul 
“On the Dissection of 
Asymmetrical Frequency 
Curves”. Dalam 
buku tersebut, Karl 
Pearson merupakan 
orang yang pertama 
kali memperkenalkan 
simpangan baku.

Sumber: eee.uci.edu
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Contoh Soal 2.29

Tentukan simpangan baku dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK 
Putra Bangsa.
Jawab:
Dari Contoh Soal 2.27, Anda telah menghitung varians dari data nilai 
Akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa adalah
s2 = 397,23. Simpangan baku dari data tersebut adalah

s s =s =2 397 23 19 93, ,23 19

Jadi, simpangan baku dari data nilai Akuntansi 60 siswa SMK Putra 
Bangsa adalah s = 19,93.

1. Berikut ini adalah data tinggi badan 15 siswa 
SMK Abdi Bangsa.
165 cm 180 cm 165 cm
170 cm 163 cm 173 cm
168 cm 178 cm 161 cm
172 cm 180 cm 175 cm
175 cm 162 cm 172 cm
Berdasarkan data tersebut, hitunglah:
a. rentangan,
b. rentang antarkuartil.

Berdasarkan data tersebut, hitunglah:
a. nilai rata-rata,
b. variansi,
c. simpangan baku.

3. Berikut ini adalah data usia penduduk di     
RT 07 RW 08 Kecamatan Sukamaju.

Usia Frekuensi (f(( )ff
1-10 20
11-20 32
21-30 18
31-40 30
41-50 43
51-60 25
61-70 21
71-80 18
81-90 3

Berdasarkan data tersebut, hitunglah:
a. nilai rata-rata,
b. simpangan baku.

4. Perhatikan data nilai Matematika dari 10
siswa berikut.
7, 8, 10, 5, 4, 6, 7, 9, 8, x
Jika nilai rata-rata semua siswa tersebut 
adalah 7, hitunglah:
a. nilai x,
b. varians.

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 2.5

Sumber: www.smusantocarolus-sby.sch.id

2. Berikut ini adalah data berat badan 10 
orang pasien Puskesmas di Kecamatan 
Sukasenang.

 65 kg 60 kg
 70 kg 63 kg
 68 kg 45 kg
 52 kg 72 kg
 47 kg 83 kg
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 Data adalah kumpulan dari semua datum.
 Statistik adalah hasil pengolahan data 

sampel.
 Statistika adalah ilmu yang mempelajari 

cara-cara mengumpulkan, menganalisis, 
dan menarik kesimpulan dari data yang 
tersedia.

 Data statistik terdiri atas data kuantitatif dan 
data kualitatif

 Data kuantitatif adalah data yang berbentuk 
bilangan yang terdiri atas data diskrit dan 
data kontinu.

 Data diskrit adalah data hasil mencacah atau 
membilang, sedangkan data kontinu adalah 
data hasil mengukur.

 Data kualitatif adalah data yang tidak 
berbentuk bilangan.

 Populasi adalah keseluruhan pengamatan 
yang ingin diteliti.

 Sampel adalah himpunan bagian dari 
populasi.

 Data dapat disajikan  dalam betuk tabel dan 
diagram.

 Penyajian data dalam bentuk tabel di 
antaranya tabel statistik dan tabel distribusi 
frekuensi.

 Histogram adalah gra k yang menyajikan 
data dari tabel distribusi frekuensi.

 Penyajian data dalam bentuk diagram di 
antaranya diagram garis, diagram batang, 
diagram lingkaran, dan diagram lambang.

 Ukuran pemusatan data di antaranya rata-
rata, median, dan modus.

 Rata-rata dapat dicari menggunakan rumus 
berikut.

 
x

x

n

i
i

n

= =
Â

1

 Median adalah nilai tengah dari suatu data. 
Median untuk data berkelompok dinyatakan 
dengan

M
e
 = t

b
 +p

1
2 n F

f

È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ .

 Modus adalah datum yang sering muncul. 
Modus untuk data berkelompok dinyatakan 
dengan

M
o
 = t

b
 + p

b
b b

1

1 2b
È
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

.

 Kuartil, desil, dan persentil merupakan 
ukuran letak data.

 Kuartil ke-i dari data berkelompok dinyatakan 
oleh

Q
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

4 , i = 1, 2, 3.

Ringkasan

5. Berikut ini adalah data mengenai jumlah kue 
yang dimakan setiap orang di kompleks Citra 
Indah.

Jumlah Kue Frekuensi
1 20
2 15
3 9
4 x

5 2
6 1

 Jika rata-rata setiap orang memakan 2
11
53  

kue, tentukan:
a. nilai x;
b. variansi.
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Kaji Diri
Setelah mempelajari materi pada Bab Statistika, adakah materi yang belum Anda pahami? Materi 
manakah yang belum Anda pahami? Diskusikan bersama teman dan guru Anda.

 Desil ke-i dari data berkelompok dinyatakan 
oleh

D
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

10 , i = 1, 2, ..., 9.

 Persentil ke-i dari data berkelompok 
dinyatakan oleh

P
i
 = t

b
 + p

i n F

f

-È

Î

Í
ÈÈ

Í
ÍÍ

ÍÎÎ
ÍÍ

100 , i = 1, 2, ..., 99

 Ukuran penyebaran data adalah suatu nilai 
tunggal yang mengukur seberapa jauh nilai-
nilai data dari rata-ratanya. Beberapa ukuran 
penyebaran data di antaranya rentang, 
rentang antarkuartil, simpangan rata-rata, 
varians, dan simpangan baku.

 Varians untuk data tunggal pada sampel 
dinyatakan oleh

s
n

i

n

2

2

1

1=
( )x xi

-
=

Â
.
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Kerjakanlah di buku latihan Anda.
I. Pilihlah satu jawaban yang tepat.
1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

ingin mengetahui rata-rata keuntungan per 
tahun dari home industry di kota A. Di kota 
tersebut terdapat 30.000 home industry. 
Untuk kepentingan tersebut, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan mengambil 
data dari 100 buah home industry. Pernyataan
yang benar dari ilustrasi tersebut adalah ....
a. Populasi: data keuntungan 30.000

home industry
Sampel: data keuntungan 100 home 

industry
b. Populasi: 30.000 home industry

Sampel: 100 home industry
c. Populasi: data keuntungan 100 home

industry
Sampel: data keuntungan 30.000 

home industry
d. Populasi: 100 home industry

Sampel: 30.000 home industry
e. Pilihan c dan d benar

2. Pengertian statistika adalah ....
a. ilmu yang mempelajari rata-rata 
b. ilmu yang mempelajari cara-cara 

mengumpulkan data, menganalisis 
data, dan menarik kesimpulan 
berdasarkan kumpulan dan 
penganalisisan data yang telah
dilakukan 

c. kumpulan data-data yang berisi
angka-angka

d. kumpulan metode untuk menarik 
kesimpulan

e. kumpulan metode dalam menganalisis 
data

3. Perhatikan data mengenai mata pencaharian 
penduduk di kecamatan Sukatani yang
digambarkan pada diagram lingkaran
berikut. Jika jumlah penduduk yang bekerja 
di kecamatan Sukatani berjumlah 12.000
orang maka pernyataan berikut yang benar 
adalah ....

Petanii
90°

PedaganggPP
120°

NelayanN
150°

a. jumlah penduduk kecamatan Sukatani 
yang bekerja sebagai pedagang 
sebanyak 3.000 jiwa

b. jumlah penduduk kecamatan Sukatani
yang bekerja sebagai petani sebanyak
5.000 jiwa

c. jumlah penduduk kecamatan Sukatani
yang bekerja sebagai nelayan
sebanyak 4.000 jiwa

d. jumlah penduduk kecamatan Sukatani
yang bekerja sebagai nelayan dan
petani sebanyak 6.500 jiwa 

e. jumlah penduduk kecamatan Sukatani
yang bekerja sebagai pedagang dan 
petani sebanyak 7.000 jiwa

4. Perhatikan tabel yang menyatakan nilai ulangan 
Akuntansi siswa kelas XII SMK Remaja
berikut. Banyaknya siswa yang memiliki nilai
di bawah rata-rata adalah ....

Nilai i Frekuensi
3 2
4 3
5 5
6 7
7 6
8 8
9 6

10 3

a. 10 orang d. 5 orang
b. 23 orang e. 14 orang
c. 17 orang 

5. Data nilai Matematika dari 10 orang siswa, 
yaitu 6, 5, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 7, 5. Rata-rata
dari nilai Matematika tersebut adalah ....
a. 7 d. 7,2 
b. 6,8 e. 6,5
c. 7,5

Evaluasi Materi Bab 2
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 6. Modus dari  soal nomor 5 adalah ....
a. 7 d. 7,5 
b. 6 e. 6,5 
c. 5

 7. Rentang antar kuartil dari nilai ulangan 
Matematika 10 orang siswa SMK Maju, yaitu 
5,  6,  7,  8, 5,  9,  10,  4,  7,  8,  9 adalah ....
a. 4 d. 3 
b. 1 e. 4,5 
c. 2,5

 8. Berikut ini adalah data tinggi badan dari 100 
orang siswa SMK Budi Luhur.

Tinggi Badan (cm) Frekuensi
150-154  5
155-159  9
160-164 15
165-169 20
170-174 25
175-179 19
180-184  5
185-189  2

 Rata-rata dari data tinggi badan 100 orang 
siswa SMK tersebut adalah .... 
a. 170,5 cm d. 169,4 cm
b. 170 cm e. 171 cm
c. 168,9 cm

 9. Kuartil ketiga pada data nomor 8 adalah ....
a. 172,51 cm d. 174,76 cm 
b. 170,42 cm e. 173,65 cm 
c. 165,92 cm

10. Modus pada soal nomor 8 adalah .... 
a. 170,50 cm d. 171,54 cm
b. 169,7 cm e. 172,03 cm
c. 168,22 cm

11. Tabel berikut menyajikan data hasil panen 
pada bulan Januari 2008 dari 5 buah desa.

Nama Desa Hasil Panen (Kg)
Desa A 650
Desa B 720
Desa C 570
Desa D 845
Desa E 925

 Rata-rata hasil panen kelima desa tersebut 
adalah .... 
a. 750 kg  d. 736 kg
b. 745 kg  e. 742 kg
c. 740 kg 

12. Simpangan baku data hasil panen dari soal 
nomor 11 adalah ....
a. 120,02 kg  d. 135,32 kg
b. 128,55 kg  e. 130,02 kg
c. 125,62 kg 

13. Berikut ini adalah data nilai ulangan 
Akuntansi dari 5 orang siswa, yaitu 70, 85, 
50, 90, x. Jika nilai rata-rata dari 5 orang 
tersebut 70, nilai x adalah ....
a. 75 d. 55
b. 40 e. 60
c. 80

14. Rata-rata nilai ulangan Matematika dari 8 
orang siswa adalah 75. Jika ditambah dua siswa 
lagi, rata-ratanya menjadi 70. Nilai rata-rata 
semua siswa tersebut adalah ....
a. 75 d. 70
b. 50 e. 40
c. 60

15. Berikut ini adalah data nilai Matematika 
siswa SMK Yudha Pratama.

Nilai Frekuensi
41-50  2
51-60  7
61-70 11
71-80 16
81-90  8
91-100  6

 Varians dari nilai Matematika siswa SMK 
Yudha Pratama adalah ....
a. 32,43 d. 35,94
b. 38,81 e. 40,25
c. 30,74

16. Kuartil kedua dari data nilai ulangan 
Matematika 50 orang siswa pada soal nomor 
15 adalah ....
a. 70,125 d. 75,625 
b. 73,625 e. 75 
c. 75,125

17. Dalam suatu kelas terdiri atas 50 orang. Nilai 
rata-rata matematika dalam kelas tersebut 
adalah 7,5. Jika  nilai rata-rata 30 orang siswa 
adalah 7 maka nilai rata-rata dari 20 orang 
siswa lainnya adalah ....
a. 6,5 d. 8 
b. 7 e. 8,25 
c. 7,5 
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II.  Kerjakanlah soal-soal berikut.
 Dari data pada tabel tersebut, tentukan: 

a. mean dan median,
b. kuartil ke-1,ke-2, dan ke-3,
c. varians dan simpangan baku.

4.  Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa laki-
laki dan 25 siswa perempuan. Rata-rata 
tinggi badan siswa laki-laki adalah 170 cm 
dan rata-rata tinggi badan siswa perempuan 
adalah 165 cm.Tentukan rata-rata tinggi 
badan siswa di kelas tersebut. 

5. Nilai rata-rata ulangan Akuntansi dari lima 
orang siswa adalah 7,2. Jika ditambah oleh 
nilai seorang siswa lagi maka nilai rata-rata 
ulangan Akuntansi dari enam siswa tersebut 
menjadi 7,5. Tentukanlah nilai siswa yang 
ditambahkan tersebut.

1. Jelaskan pengertian sampel, populasi, 
statistika, dan statistik.

2. Data tinggi badan 10 orang siswa (dalam cm) 
SMK Senang, yaitu 160, 175, 165, 180, 158, 
163, 167, 170, 185, 168. Dari data tersebut, 
tentukanlah:
a. mean dan median,
b. kuartil ke-1,ke-2, dan ke-3,
c. varians dan simpangan baku.

3. Tabel berikut menunjukkan data berat badan 
pasien di puskesmas Cinta Sehat.

Berat (Kg) Frekuensi
1-20 40
21-40 10
41-60 16
61-80 20
81-100 9

Pilihan Karir

Profesi yang banyak menerapkan konsep statistik adalah auditor. Seorang auditor bertugas untuk 
memeriksa pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya). Selain itu, auditor 
bertugas untuk menguji efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang 
dihasilkannya.

18. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan 
jumlah perempuan dalam suatu kelas adalah 
2 : 3. Jika rata-rata berat siswa laki-laki 
dan perempuan berturut-turut adalah 60 kg 
dan 50 kg maka rata-rata berat badan siswa  
dalam seluruh kelas adalah ....
a. 75 d. 55
b. 40 e. 60
c. 80

19. Berikut ini adalah data hasil tangkapan nelayan 
minggu pertama selama bulan Januari 2007 
dari desa-desa yang berada di kecamatan 
Sukamaju.

Nama Desa Hasil Tangkapan (Kg)
Desa A 320
Desa B 500
Desa C 400
Desa D 520
Desa E x

 Jika rata-rata tangkapan dari lima desa di 
kecamatan Sukamaju adalah 450 kg maka 
nilai x adalah .... 
a. 400 kg d. 320 kg 
b. 510 kg e. 300 kg 
c. 500 kg 

20. Data berikut adalah hasil panen desa 
Sukatani selama kuartal tahun 2007 

 Kuartal I   = 12.000 kg 
 Kuartal II  = 14.500 kg 
 Kuartal III = 15.000 kg
 Kuartal IV = 20.000 kg
 Simpangan baku dari data hasil panen desa 

Sukatani selama kuartal tahun 2007 adalah 
....  
a. 2.902,05 kg d. 3020,43 kg 
b. 1.100,53 kg e. 3245,09 kg 
c. 2.210,65 kg
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I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat.
 Tuliskan jawabannya di buku latihan Anda.
1. Berikut ini ruang sampel untuk kejadian 

yang mungkin dari percobaan melempar 
sebuah dadu, kecuali ....
a. {1, 2, 3, 4, 5, 6}
b. {1, 3, 5}
c. {2, 4, 6}
d. {ganjil, genap}
e. {0,1, 2, 3, 4, 5, 6}

2. Nilai P2PP7  = ....
a. 5.040
b. 2.520
c. 840 
d. 210
e. 42

3. Nilai C1
5  = ....

a. 25
b. 15
c. 5
d. 10
e. 30

4. Banyaknya cara menyusun huruf yang
dibentuk dari huruf-huruf D, A, D, U 
adalah ....
a. 4
b. 3
c. 10
d. 12
e. 26

5. Banyaknya cara menyusun huruf yang
dibentuk dari huruf-huruf E, K, O, N, O, M, I
adalah ....
a. 5.040
b. 2.520
c. 840
d. 2.510
e. 2.500

6. Dari 6 orang akan dibuat kelompok yang 
terdiri atas 3 orang. Banyak susunan yang 
dapat dibentuk adalah ....
a. 35
b. 40
c. 50
d. 20
e. 25

7. Salah satu negara anggota ASEAN memveto 
suatu keputusan. Peluang negara Vietnam 
yang memveto keputusan tersebut adalah ....

a.
1

10

b.
1
20

c.
1

15

d.
1
3

e.
1
5

8. Dari soal nomor 7, peluang negara Jepang
yang memveto suatu keputusan adalah ....

a. 1
3

b.
1
20

c. 0

d. 1
5

e.
1

10
9. Dalam suatu kotak terdapat 3 kelereng

merah, 2 kelereng hijau, dan 3 kelereng
putih. Jika dilakukan pengambilan 3 bola
secara acak maka banyak cara terambilnya 
3 buah bola adalah ....
a. 56
b. 72
c. 112
d. 120
e. 224

10. Dari soal nomor 9, peluang terambil 3 bola
berwarna merah adalah ....

a.
1
56

b.
2
56

c.
3

56

d.
4
56

e.
5
56

Evaluasi Semester 1



105Evaluasi Semester 1

11. Dari soal nomor 9, peluang terambil minimal 
2 bola berwarna hijau adalah ....

a. 
1
56  

b. 
2
56  

c. 
3

56

d. 
4
56

e. 
5
56

12. Peluang terambil minimal 1 bola berwarna 
putih dari soal nomor 9 adalah ....

a. 
1
56  

b. 
3

28  

c. 9
56

d. 
1
4

e. 1
2

13. Diketahui dari 20 artis, 12 artis berprofesi 
sebagai penyanyi, 10 artis berprofesi sebagai 
pemain sinetron, 6 artis berprofesi sebagai 
penyanyi dan pemain sinetron. Banyaknya 
artis yang bukan penyanyi dan pemain 
sinetron adalah ....
a. 3 orang 
b. 4 orang 
c. 5 orang
d. 6 orang
e. 7 orang

14. Dari soal nomor 13, peluang terpilihnya 
secara acak artis yang hanya berprofesi 
sebagai penyanyi adalah ....

a. 
1
56  

b. 
2
56  

c. 
3

56

d. 
4
56

e. 
5
56

15. Himpunan bagian dari populasi disebut ....
a. data kualitatif
b. sampel
c. statistik
d. data kuantitatif
e. varians

16. Jika suatu sampel menunjukkan data lamanya 
waktu menunggu 10 pasien di sebuah rumah 
sakit pemerintah di Bandung maka populasi 
yang tepat untuk sampel tersebut adalah ....
a. semua pasien di semua rumah sakit
b. semua pasien di semua rumah sakit 

pemerintah
c. lamanya waktu menunggu semua 

pasien di semua rumah sakit 
pemerintah 

d. lamanya waktu menunggu semua 
pasien di rumah sakit pemerintah di 
Bandung

e. lamanya waktu menunggu semua 
pasien di rumah sakit pemerintah di 
Jawa Barat

17. Penghasilan (dalam ratusan ribu rupiah) 
orang tua 10 siswa kelas XII sebuah SMK, 
yaitu 8, 15, 10, 7, 20, 14, 17, 8, 12, 15. Rata-
rata penghasilan kesepuluh orang tua siswa 
tersebut adalah ....
a. 9,8 d. 12,6 
b. 11,2 e. 13,6 
c. 11,4

18. Median dari data penghasilan pada soal 
nomor 17 adalah ....
a. 11 d. 14 
b. 12 e. 15 
c. 13 

19. Simpangan baku dari data nomor 17 adalah 
....
a. 4,3 d. 5,4 
b. 4,45 e. 5,45 
c. 5,1 

20. Diketahui nilai rata-rata 6 siswa adalah 8. 
Jika seorang siswa dari kelompok ini tidak 
dimasukkan dalam perhitungan rata-rata 
tersebut maka nilai rata-rata menjadi 7,6. 
Nilai siswa tersebut adalah ....
a. 6 d. 9 
b. 7 e. 10 
c. 8



106 Aktif Menggunakan Matematika untuk Kelas XII SMK/MAK
Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi

II.  Kerjakanlah soal-soal berikut.
1. Dalam suatu penelitian, para pekerja di 

suatu kota dikelompokkan berdasarkan 
tingkat pendidikannya, yaitu SD, SMP, 
SMK/ SMA, dan PT serta berdasarkan besar 
penghasilannya, yaitu berpenghasilan kecil, 
sedang, besar. 
a. Tentukan banyaknya cara seorang 

pekerja dapat dikelompokkan. 
b. Jika A, B, C, dan D masing-masing 

menunjukkan tingkat pendidikan SD, 
SMP, SMK/SMA, dan PT, serta 1, 2, 
dan 3 masing-masing menunjukkan 
besar penghasilan, yaitu kecil, sedang, 
dan besar, tulislah ruang sampelnya.

2. Tuliskan de nisi dari istilah-istilah berikut. 
a. Statistika e. Populasi 
b. Statistik f. Sampel 
c. Data kualitatif 
d. Data kuantitatif

21. Nilai rata-rata 46 siswa adalah 53. Jika 
seorang dari kelompok ini yang mendapat 
nilai 85 tidak dimasukkan dalam perhitungan 
rata-rata tersebut maka nilai rata-rata 
menjadi ....
a. 53,33 d. 51,24 
b. 52,33 e. 50,24 
c. 51,33 

22. Nilai ujian Akuntansi 60 siswa disajikan 
pada tabel berikut.

Nilai Ujian Frekuensi
3  3
4  5
5 12
6 17
7 14
8  6
9  3

 Seorang siswa dinyatakan lulus jika ujiannya 
lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurangi 1. 
Berdasarkan data tersebut, banyaknya siswa 
yang lulus adalah ....
a. 20 d. 52 
b. 38 e. 40 
c. 23 

23. Berikut ini adalah data sumbangan berupa 
uang (dalam puluhan ribu) dari 30 karyawan 
sebuah perusahaan untuk korban banjir. 

Data Frekuensi

1-5 4

6-10 15

11-15 7

16-20 3

21-25 1

 Rata-rata dari sumbangan tersebut adalah ....
a. 10 d. 15 
b. 12 e. 16 
c. 14

24. Median dari soal nomor 23 adalah ....
a. 9,167 d. 10,5 
b. 9,5 e. 10,6 
c. 10,167 

25. Simpangan baku dari data pada soal nomor 
23 adalah ....
a. 14,17 d. 11,17 
b. 13,17 e. 10,17 
c. 12,17

3. Perusahaan-perusahaan di sebuah kota 
dikelompokkan berdasarkan banyaknya 
jumlah karyawan.

Jumlah Karyawan
Perusahaan A > 500
Perusahaan B 100-500
Perusahaan C <100

 Banyaknya perusahaan (dalam persen) 
disajikan dalam diagram lingkaran berikut.

Perusahaan C
75%

Perusahaan A
5%

Perusahaan B
20%

 Jika banyaknya perusahaan di kota tersebut 
adalah 300, tentukan jumlah karyawan dari 
setiap perusahaan A, B, dan C.
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4. Berikut ini adalah data keuntungan (dalam 
jutaan rupiah) dari 60 perusahaan di suatu 
kota pada akhir Desember 2007. 
6 12 60 41 16 80 6 54 48 10
75 14 4 6 25 32 36 30 14 8
93 3 5 83 22 26 16 18 10 9
7 12 11 8 31 4 16 4 5 13
8 22 25 18 9 5 16 43 10 6
24 21 7 3 2 65 11 4 13 18 
a. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari 

data tersebut. 
b. Buatlah histogram dan ogif untuk 

data tersebut.
5. Berikut ini adalah data banyaknya hewan 

peliharaan yang dipelihara 30 keluarga di 
sebuah kota.

Banyaknya Hewan 
Peliharaan

Frekuensi

1 12
2 8
3 3
4 1
5 2
6 1
7 0
8 3

 Berdasarkan data tersebut, tentukan: 
a. rata-rata dan median, 
b. kuartil pertama, kedua, dan ketiga,
c. desil ketiga, kelima, dan ketujuh,
d. varians dan simpangan baku.
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Tugas Observasi Semester 1

Materi Pokok: Statistika
Tugas ini dapat dikerjakan bersama 4 sampai dengan 5 orang teman Anda.
1. Kunjungilah salah satu tempat berikut yang sesuai dengan rumpun Anda.

a. Untuk rumpun Sosial
  • BPS (Badan Pusat Statistik),
  • Kantor Kecamatan,
  • Kantor Kelurahan,
  • Kantor RW, dll.

b. Untuk rumpun Administrasi perkantoran
  • Kantor Pajak,
  • Perusahaan Berjangka,
  • Perusahaan Tekstil, dll.

c. Untuk rumpun Akuntansi
  • Bank,
  • Departemen Keuangan,
  • Pegadaian, dll.
2. Carilah data karyawan (divisi tertentu) atau penduduk (daerah tertentu) mengenai:
 • usia,
 • jenis kelamin,
 • jenis pekerjaan atau jabatan,
 • penghasilan per bulan.
3. Sajikanlah data yang Anda peroleh pada nomor 2 dalam bentuk tabel seperti 

berikut.

No. Usia
Jenis Kelamin

Pekerjaan/Jabatan
Penghasilan 

(Rp)L P

1.

2.
3.

 =  =  =

4. Dari data pada tabel nomor 3, tentukanlah:
a. diagram lingkaran untuk data pekerjaan/jabatan,
b. diagram batang untuk data usia dan jenis kelamin,
c. pekerjaan/jabatan yang paling banyak,
d. rata-rata penghasilan setiap penduduk atau karyawan,
e. penghasilan yang paling banyak.

5. Buatlah laporan dari Tugas Observasi yang telah Anda lakukan. Kemudian, kumpulkan 
kepada guru Anda.



Matematika 
Keuangan

Bab 3

A. Bunga Bank
B. Rente
C. Anuitas
D. Penyusutan

Sumber: www.flic
kr.c
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Konsep matematika sangat berhubungan dengan masalah 
keuangan. Banyak masalah keuangan dalam kehidupan sehari-
hari yang dapat diselesaikan dengan konsep matematika, di 
antaranya masalah bunga tunggal, bunga majemuk, rente, 
anuitas, dan penyusutan nilai barang. Selain itu, konsep 
matematika keuangan akan berguna saat menabung di bank, 
meminjam uang dari bank, membuka deposito, atau membayar 
angsuran. Berikut ini disajikan contoh kasus yang melibatkan 
konsep matematika keuangan.

Pak Firdaus akan membeli motor dengan cara kredit. Ia 
harus membayar cicilan sebesar Rp1.000.000,00 setiap akhir 
bulan selama satu tahun. Jika suku bunga majemuk yang 
ditetapkan bank sebesar 1,5% setiap bulan, berapakah harga tunai 
motor tersebut? Agar Anda dapat menjawabnya, pelajarilah bab 
ini dengan baik.

109

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk memecahkan maslah keuangan 
menggunakan konsep matematika di antaranya menyelesaikan 
masalah bunga tunggal dan bunga majemuk dalam keuangan, 
menyelesaikan masalah rente dalam keuangan, menyelesaikan 
masalah anuitas dalam sistem pinjaman, serta menyelesaikan 
masalah penyusutan nilai barang.
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Materi tentang Matematika Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut.

Peta KonsepPPePeetata KoKoonnsseep

yaratyji Materi PrasyaratUji Materi PrasyUji MaUjUji Matatteerri PrrasyaraPraassyaarattat

1. Ardi membeli sepatu yang harganya 
Rp100.000,00. Toko tersebut memberikan
potongan harga sebesar 20%. Berapakah 
harga sepatu yang harus dibayar oleh
Ardi?

2. Maya menabung di bank dengan bunga
8% per tahun. Jika setoran awal Maya 
adalah Rp200.000,00, berapakah saldo 
akhir tabungan Maya selama 4 bulan?

3. Apakah yang Anda ketahui mengenai 
anuitas? Jelaskan jawaban Anda.

Kerjakanlah soal-soal berikut, sebelum Anda mempelajari bab ini.

Rente Anuitas Penyusutan

mempelajari

terdiri atas

terdiri atas

dihitung dengan

antara lain

terdiri atas meliputi meliputi

Rente
Pranumerando

Rente
Postnumerando

Metode Saldo
Menurun

Metode
Menurun
Berganda

Metode Garis
Lurus

Harga
Perolehan

Umur
Ekonomi

Aktiva Nilai Residu

Metode Angka
Persen Tetap

Membuat Rencana
Angsuran

Anuitas dengan
Pembulatan

Matematika Keuangan

Istilah-Istilah yang
Berhubungan dengan

Penyusutan

Perhitungan pada
Penyusutan

Bunga
Tunggal

Bunga
Majemuk

Bunga Bank
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A Bunga Bank

eNNotNoNotesotetees

Modal adalah uang yang
dipinjamkan seseorang.

Dalam bidang ekonomi, kegiatan pinjam-meminjam
sudah sering terjadi. Biasanya, pihak peminjam (debitur) harus 
membayar jasa berupa bunga kepada kreditur (peminjam) di
samping harus melunasi modal atau pinjaman. Misalkan Anda
menyimpan uang di bank, sebenarnya Anda telah memberi
pinjaman pada bank karena uang yang disimpan digunakan 
oleh bank sebagai modal memberi pinjaman pada debitur 
(perusahaan atau pribadi yang meminjam uang dari bank).

Sebagai pembayaran jasa terhadap nasabah yang menyimpan 
uang di bank maka bank membayar bunga. Akibatnya, jumlah
tabungan Anda di bank akan bertambah. Demikian juga
sebaliknya, jika para debitur meminjam uang dari bank maka
ia harus membayar bunga atas pinjamannya tersebut.

Dalam bidang perbankan atau kegiatan pinjam-meminjam 
dikenal dua istilah sistem pembungaan, yaitu bunga tunggal
dan bunga majemuk.

1. Bunga Tunggal
Pak Dahlan adalah seorang pengusaha percetakan dan 

berniat menabungkan sebagian keuntungannya di bank. Ia 
menyimpan uangnya sebesar Rp10.000.000,00 dengan suku
bunga 12% per tahun dengan bunga tunggal. Berapakah jumlah
tabungan Pak Dahlan setelah 1 tahun? Modal awal Pak Dahlan 
besarnya adalah Rp10.000.000,00, dengan suku bunga 12% per 
tahun maka bunga yang diterima Pak Dahlan dalam 1 tahun
besarnya adalah  

12% × Rp10.000.000,00 = 
12

100
× Rp10.000.000,00 

= Rp1.200.000,00
Jadi, jumlah tabungan Pak Dahlan setelah 1 tahun besarnya 

adalah Rp10.000.000,00 + Rp1.200.000,00 = Rp11.200.000,00.
Selanjutnya, jika Pak Dahlan menyimpan uangnya di bank 

selama 3 tahun, berapakah jumlah uang tabungan Pak Dahlan?
Dalam jangka waktu 3 tahun, besar bunga tabungan yang
diterima Pak Dahlan adalah  

12% × 3 × Rp10.000.000,00 =
12

100
× 3 × Rp10.000.000,00

= 3.600.000,00

Kata KunciKKKatatata KuncKuuncncci

• modal
• bunga
• debitur
• kreditur
• bunga tunggal
• bunga eksak
• bunga majemuk
• hari peminjaman
• diskonto
• periode bunga
• nilai tunai
• nilai akhir
• hari valuta

Sumber: indocomtec.com

Gambar 3.1
Usaha percetakan
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Jadi, jumlah tabungan Pak Dahlan setelah 3 tahun adalah 
Rp10.000.000,00 + Rp3.600.000,00 = Rp13.600.000,00.

Sekarang, berapakah jumlah tabungan yang akan diterima
Pak Dahlan dalam jangka waktu 4 bulan? Agar Anda dapat 
menjawabnya, pelajarilah uraian berikut.

12 bulan = 1 tahun  

4 bulan =
1

3
tahun  

Jadi, bunga yang akan diterima Pak Dahlan setelah jangka 
waktu 4 bulan adalah
1

3
× 12% × Rp10.000.000,00 = 

1

3
×Rp1.200.000,00 

= Rp400.000,00
Dengan demikian, besar tabungan Pak Dahlan setelah

jangka waktu 4 bulan adalah 
Rp10.000.000,00 + Rp400.000,00 = Rp10.400.000,00.

Setelah mempelajari uraian tersebut, Anda akan mempelajari 
materi-materi yang berhubungan dengan bunga tunggal, di
antaranya suku bunga, bunga tunggal eksak, bunga tunggal
biasa, diskonto, dan lain-lain. Untuk itu, pelajarilah uraian
berikut dengan saksama. 

a. Suku Bunga
Suku bunga merupakan nilai persentase bunga yang 

diterima peminjam terhadap modal yang ia pinjamkan. Bunga 
adalah suatu jasa berbentuk uang yang diberikan oleh seorang
peminjam atau debitur terhadap orang yang meminjamkan 
modal atau kreditur atas persetujuan bersama. 

Jika seseorang menabung di bank, ia mendapatkan bunga 
karena uang yang ia tabungkan di bank seolah-olah dipinjamkan 
kepada bank untuk kemudian diputar kembali (digunakan 
sebagai modal pinjaman). Begitu juga jika seseorang meminjam 
uang ke bank maka orang tersebut harus memberikan jasa
terhadap bank berupa bunga. 

Dari ilustrasi sebelumnya, modal Pak Dahlan besarnya 
adalah Rp10.000.000,00 dan ia memperoleh bunga dari bank
sebesar Rp1.200.000,00 per tahun. Artinya, besar suku bunga

bank adalah
Rp1.200.000,00

Rp10.000.000,00
×100% = 12%.

Hubungan antara modal (M
o
) atau pinjaman, suku bunga

per tahun (p(( ), bunga (b), dan modal akhir (M) atau modal yangMM
harus dikembalikan setelah n tahun pada sistem bunga tunggal 
dapat dinyatakan dengan rumus berikut. 
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M = M M
o

+ b × n
M =M M

o
+ (p(( × M

o
) × n

M = M M
o

× (1 + p × n)  

Untuk memahami konsep bunga tunggal, perhatikan contoh
berikut.

Contoh Soal 3.1

Pak Andi meminjam uang dari bank sebesar Rp5.000.000,00. Uang
tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 18 bulan sebesar 
Rp6.125.000,00. Berapakah suku bunga bank yang berlaku? 

Jawab:
Diketahui: Besar pinjaman = modal = M

o
 = Rp5.000.000,00

Modal yang harus dikembalikan = M = Rp6.125.000,00

Jangka waktu peminjaman (tahun) = n =
18 bulan

12 bulan
=

3

2
tahun

Ditanyakan: Suku bunga bank (p(( ) 
Penyelesaian: Dengan menggunakan rumus M = M M

o
× (1 + p × n), 

diperoleh: 

6.125.000 = 5.000.000 × (1 + p ×
3

2
)

6.125.000

5.000.000
= (1 + p ×

3

2
)

6.125.000

5.000.000
– 1= p ×

3

2

6.125.000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3

2. .000

. .000

. .000
- = ¥p

1 125 000000

5 000 000000

3

2

1 125

5 000

2

3

. .125

. .000

.

.
= ¥ = ¥p p

2
¥

p =
2 250

15 000

.

.

p =
15

100
Jadi, suku bunga bank per tahun besarnya adalah 15 %.

b. Bunga Tunggal Eksak
dan Bunga Tunggal Biasa
Bunga tunggal eksak dan bunga tunggal biasa digunakan

untuk menghitung besar bunga jika peminjaman dilakukan
dalam jangka waktu hitungan hari. Agar Anda memahami materi 
tersebut, pelajari uraian berikut.
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Misalkan, Pak Dahlan akan meminjam uang sebesar 
Rp15.000.000,00 dari bank untuk jangka waktu 60 hari dengan
suku bunga tunggal 10% per tahun. Berapakah besar pinjaman
yang harus dilunasi Pak Dahlan setelah 60 hari?

Untuk menjawabnya, dapat digunakan 2 aturan, yaitu bunga 
tunggal eksak dan bunga tunggal biasa. Adapun pengertian dari
setiap jenis bunga tunggal itu adalah sebagai berikut. 

Bunga tunggal eksak adalah perhitungan bunga tunggal
yang mengasumsikan bahwa satu tahun terdiri atas 365 hari
untuk tahun bukan kabisat. Adapun untuk tahun kabisat, satu
tahun terdiri atas 366 hari. 

Bunga tunggal biasa adalah perhitungan bunga tunggal 
yang mengasumsikan satu tahun terdiri atas 360 hari.

Misalkan, Pak Dahlan meminjam pada tahun 2007. Tahun
2007 bukan tahun kabisat. Dengan menggunakan aturan bunga 
tunggal eksak, diperoleh

Besar bunga tunggal eksak =
60

365
 × 10% × Rp15.000.000,00

 = 
60

365
 × Rp1.500.000,00  

 = Rp246.575,34 

Jadi, besar pinjaman yang harus dikembalikan Pak Dahlan 
adalah Rp15.000.000,00 + Rp246.575,34 = Rp15.246.575,34.    

Misalkan, Pak Dahlan meminjam pada tahun 2008. Tahun 
2008 merupakan tahun kabisat sehingga dengan menggunakan 
aturan bunga tunggal eksak diperoleh 

Besar bunga tunggal eksak=
60

366
× 10% × Rp15.000.000,00

=
60

366
× Rp1.500.000,00

= Rp245.901,64

Jadi, besar pinjaman yang harus dikembalikan Pak Dahlan
adalah Rp15.000.000,00 + Rp245.901,64 = Rp15.245.901,64.

Dengan menggunakan aturan bunga tunggal biasa, 
diperoleh

Besar bunga tunggal biasa =
60

360
× 10% × Rp15.000.000,00

=
60

360
× Rp1.500.000,00

= Rp250.000,00
Jadi, besar pinjaman yang harus dikembalikan Pak Dahlan 

adalah Rp15.000.000,00 + Rp250.000,00 = Rp15.250.000,00.  

NoteNNo eNNotesNoNooteteses

Tahun Kabisat adalah
tahun yang tepat habis 
dibagi empat.
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Dari uraian tersebut, apa yang dapat Anda jelaskan? 
Besarnya bunga tunggal biasa tidak bergantung pada tahun 
waktu peminjaman dilakukan, apakah tahun kabisat atau bukan 
tahun kabisat. Adapun besarnya bunga tunggal eksak bergantung 
pada tahun waktu peminjaman, apakah dilakukan pada tahun
kabisat atau bukan tahun kabisat. 

c. Hari Peminjaman
Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan cara

menghitung besar bunga pinjaman dan besar modal pinjaman 
yang harus dikembalikan jika peminjaman dilakukan 
dalam jangka waktu hitungan hari. Selanjutnya, Anda akan
mempelajari cara menentukan lamanya hari peminjaman. Untuk 
menentukan lamanya hari peminjaman, dapat digunakan dua
metode perhitungan, yaitu waktu rata-rata dan waktu eksak.  

Waktu rata-rata adalah metode perhitungan jumlah hari
yang mengasumsikan bahwa satu bulan terdiri atas 30 hari. 
Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut.

Tentukan waktu rata-rata dari tanggal 15 Maret 2006 sampai dengan 
17 Februari 2007.

Jawab: 
Jumlahkan hari-hari yang dilalui dengan menganggap 1 bulan = 30 
hari sehingga diperoleh
15 Maret 2006 sampai dengan 30 Maret 2006 = (30 – 15) hari

= 15 hari
1 April 2006 sampai dengan 1 Februari 2007 = (11 × 30) hari 

= 330 hari
Tanggal 2 Februari 2007 sampai dengan 17 Februari 2007 = 16 hari 
Berdasarkan perhitungan tersebut maka 
Waktu rata-rata = 15 hari + 330 hari + 16 hari = 361 hari 
Jadi, waktu rata-rata dari tanggal 15 Maret 2006 sampai dengan 
tanggal 17 Februari 2007 adalah 361 hari. 

Contoh Soal 3.2

In asi menyebabkan nilai mata uang terus menurun. Jika harga 
barang-barang kebutuhan hidup naik, seolah-olah nilai uang tidak 
berharga lagi. Uang yang beredar tidak dapat digunakan untuk 
membeli barang yang harganya terus melambung. Diskusikan
bersama teman Anda, mengapa pada saat terjadi in asi, bank-
bank cenderung menaikkan suku bunganya? Carilah data rekor 
tertinggi suku bunga bank di Indonesia saat terjadi in asi pada 
sumber-sumber yang relevan.

TugasTuTuugagasas Siswa 3SSi wa 3.1iswswawa 3.13..1
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Waktu eksak adalah metode perhitungan jumlah hari yang
sebenarnya. Jadi, 1 bulan dapat terdiri atas 30 hari, 31 hari, 28
hari, atau 29 hari bergantung penanggalan pada kalender. Untuk 
memahaminya, pelajari contoh berikut.

Tentukan waktu eksak dari tanggal 11 Januari 2008 sampai dengan
13 April 2008. 

Jawab:
Jumlahkan hari-hari yang dilalui dengan melihat sistem penanggalan
pada kalender.
11 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008 = (31 – 11) hari

= 20 hari
1 Februari 2008 sampai dengan 29 Februari 2008 =  29 hari 
1 Maret 2008 sampai dengan 31 Maret 2008 = 31 hari 
1 April 2008 sampai dengan 13 April 2008 = 13 hari 
Berdasarkan perhitungan tersebut maka 
Waktu eksak = 20 hari  + 29 hari + 31 hari + 13 hari = 93 hari
Jadi, waktu eksak dari tanggal 11 Januari 2008 sampai dengan tanggal
13 April 2008 adalah 93 hari.

Contoh Soal 3.3

Pak Roni meminjam uang di bank dengan suku bunga bank 10% per 
tahun. Peminjaman dilakukan tanggal 12 Februari 2005. Jika besar 
pinjaman adalah Rp5.000.000,00, berapakah bunga yang harus dibayar 
Pak Roni pada tanggal 12 Januari 2006? Gunakan aturan bunga tunggal 
eksak dan jumlah hari pinjaman dengan dihitung menggunakan waktu
eksak. 

Jawab:
Lama pinjaman dihitung menggunakan waktu eksak, berarti lama
pinjaman dihitung berdasarkan jumlah hari pada sistem penanggalan 
pada kalender. 
12 Februari 2005 sampai dengan 28 Februari 2005 = 16 hari
1 Maret 2005 sampai dengan 1 Januari 2006 = 31 hari + 30 hari + 
31 hari + 30 hari + 31 hari + 31 hari + 30 hari + 31 hari + 30 hari +
31 hari = 336 hari 
2 Januari 2006 sampai dengan 31 Januari 2006 = 30 hari. 
1 Februari 2006 sampai dengan12 Februari 2006 = 12 hari
Lama pinjaman = 16 hari + 336 hari + 30 hari + 12 hari = 394 hari.

Besar bunga yang harus dibayar =
394

336
× 10% × Rp5.000.000,00

= Rp586.309,5

Contoh Soal 3.4

Sekarang, coba Anda pelajari contoh berikut.
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d. Diskonto
Setelah Anda mempelajari bunga tunggal di mana bunga

dibayarkan pada akhir periode peminjaman, selanjutnya Anda 
akan mempelajari diskonto di mana besar bunga tunggal 
dibayarkan pada awal peminjaman uang. Besar suku bunga 
tunggal yang dibayarkan pada awal peminjaman uang disebut 
diskonto. Hubungan antara jumlah uang yang dipinjamkan pada 
debitur (M

o
), besar diskonto (D), dan jumlah uang yang diterima

debitur(M) dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.MM

M
o

= M + (D × M
o
)

Untuk memahaminya, pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 3.5

Contoh Soal 3.6

Ibu Rani meminjam uang di bank sebesar Rp6.000.000,00 dengan
diskonto 10% dalam jangka waktu satu tahun. Tentukan besar uang 
yang diterima Ibu Rani.

Jawab:
Besar diskonto = 10% per tahun 
Besar bunga dalam satu tahun adalah 
10% × Rp6.000.000,00 = Rp600.000,00
Jadi, besar uang yang diterima Ibu Rani adalah
Rp6.000.000,00 – Rp600.000,00 = Rp5.400.000,00

Sekarang, coba Anda pelajari lagi contoh berikut.

Pak Arman menerima pinjaman dari bank dengan diskonto 25% per 
tahun. Uang yang diterima Pak Arman besarnya Rp15.000.000,00.
Tentukan besar pinjaman Pak Arman. 

Jawab:
Besar diskonto = 25% per tahun 
Uang yang diterima Pak Arman = M = Rp15.000.000,00.M
Jika besar pinjaman Pak Arman = M

o
maka

M
o

= M + (D × M
o
)

M
o
 = Rp15.000.000,00 + (25% × M

o
)

M
o
 – 25%M

o
= Rp15.000.000,00

75%M
o

= Rp15.000.000,00 
M

o
 = Rp15.000.000,00 : 75%

M
o
 = Rp15.000.000,00 ×

100

75
M

o
 = Rp20.000.000,00  

Jadi, besar uang yang dipinjam Pak Arman adalah Rp20.000.000,00 

Sebuah pinjaman dengan
sistem diskonto 8%. Jika
pada waktu meminjam
diterima Rp460.000,00,
besar diskonto pinjaman
tersebut adalah ....
a. Rp24.500,00
b. Rp28.000,00
c. Rp36.800,00
d. Rp40.000,00
e. Rp42.600,00
Pembahasan:

8
100 8

460 000 00
-

¥ Rp . ,000

= Rp40.000,00
Jadi, besar diskonto
pinjamannya adalah
Rp40.000,00.

Jawaban: d
Soal UN, 2006

rdrdSolusi CerdCeSSooluluussi CCerdaserdrdadassas
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2. Bunga Majemuk
Sekarang, Anda dapat membedakan bunga tunggal 

dan diskonto. Tahukah Anda yang dimaksud dengan bunga 
majemuk? Konsep bunga majemuk akan Anda pelajari pada
bagian ini.

Pak Dahlan menabungkan uangnya sebesar Rp10.000.000,00
di bank dengan suku bunga 12% per tahun dengan bunga 
majemuk. Berapakah jumlah tabungan Pak Dahlan setelah
satu tahun? 

Modal awal Pak Dahlan adalah Rp10.000.000,00, dengan
suku bunga 12% per tahun. Besarnya bunga yang diterima Pak 
Dahlan dalam 1 tahun adalah 

Rp10.000.000,00 × 12% = Rp10.000.000,00 × 
12

100
=  Rp1.200.000,00

Jadi, jumlah tabungan Pak Dahlan setelah 1 tahun adalah 
Rp10.000.000,00 + Rp1.200.000,00 = Rp11.200.000,00.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah tabungan
dan jumlah bunga yang diterima Pak Dahlan setelah 1 tahun
dalam bunga tunggal sama dengan perhitungan dengan bunga
majemuk.

Setelah 3 tahun, dapatkah Anda menghitung jumlah 
tabungan Pak Dahlan? Berdasarkan perhitungan sebelumnya,
jumlah tabungan Pak Dahlan setelah 1 tahun adalah 
Rp10.000.000,00 + Rp1.200.000,00 = Rp11.200.000,00 

Setelah 2 tahun, jumlah bunga tabungan yang diterima Pak
Dahlan adalah  

Rp11.200.000,00 × 12% = Rp11.200.000,00 × 
12

100
= Rp1.344.000,00 

Jumlah tabungan Pak Dahlan setelah 2 tahun adalah
Rp11.200.000,00 + Rp1.344.000,00 = Rp12.544.000,00

Setelah 3 tahun jumlah bunga tabungan yang diterima Pak
Dahlan adalah 
Rp12.544.000,00 × 12% = Rp1.505.280,00.

Dengan demikian, diperoleh jumlah tabungan Pak Dahlan
setelah 3 tahun adalah
Rp12.544.000,00 + Rp1.505.280,00 = Rp14.049.280,00.

Untuk memudahkan Anda, perhitungan tersebut dapat 
disusun dalam tabel berikut.

ahajahajaajaJelaelaJeJeelalajaj haah
Mate  MM    M  MMatemaMMMMMateMaMMM temMMMM tematMMaMatateteem timatattikaikka

Zahir Report Server 5.1
merupakan web program
yang dapat digunakan
untuk membuat laporan
keuangan. Software
ini dapat memudahkan
Anda mengakses sebuah
laporan keuangan dan
grafik. Software ini juga
dapat digunakan untuk
membuat grafik dan
analisis bisnis, membuat
data keuangan, membuat
retur penjualan, dan
lain-lain.
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Tabel 3.1 Perhitungan Bunga untuk Tabungan

Tahun
ke-n

Modal pada
Tahun ke-n

(Awal)

Bunga pada Akhir
Tahun ke-n

Modal Akhir 
Setelah Tahun ke-n

1 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 × 12%
= Rp1.200.000,00

Rp10.000.000,00 +
Rp1.200.000,00
= Rp11.200.000,00

2 Rp11.200.000,00 Rp11.200.000,00 × 12% 
= Rp1.344.000,00

Rp11.200.000,00 + 
Rp1.344.000,00
= Rp12.544.000,00

3 Rp12.544.000,00 Rp12.544.000,00 × 12% 
= Rp1.505.280,00

Rp12.544.000,00 + 
Rp1.505.280,00
= Rp14.049.280,00

Perhatikan kembali Tabel 3.1. Pada bunga majemuk, untuk
menghitung besar bunga pada periode selanjutnya dilakukan
dengan menjumlahkan besar bunga pada periode awal dengan 
modal awal, demikian juga untuk periode seterusnya. 

Beberapa istilah yang terkait dengan konsep bunga 
majemuk, antara lain frekuensi penggabungan, periode bunga, 
dan banyaknya periode bunga. Untuk memahami istilah- istilah
tersebut, pelajarilah uraian berikut.

a. Frekuensi Penggabungan
Frekuensi penggabungan adalah banyaknya penggabungan 

bunga dengan modal dalam waktu satu tahun. Pada uraian 
mengenai bunga majemuk pada tabungan Pak Dahlan adalah 1 
karena penggabungan modal dan bunga terjadi satu kali dalam
setahun.

b. Periode Bunga
Periode bunga adalah selang waktu antara dua penggabungan

bunga dengan modal yang berurutan. Periode bunga dihitung
dalam jangka waktu bulanan, semesteran, atau tahunan. 

Periode bunga pada uraian mengenai bunga majemuk 
pada tabungan Pak Dahlan adalah 1 tahun atau 12 bulan karena 
terjadinya penggabungan bunga terhadap modal yang berurutan
setelah 1 tahun.

Dari uraian-uraian tersebut, jika modal sebesar M
o

dibungakan dengan suku bunga majemuk p (dalam persen)
untuk setiap periode bunga, besar modal akhir M setelah n
periode dapat dihitung dengan rumus berikut.

M = M M
o
 (1 + p)n
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Sekarang, dapatkah Anda membedakan konsep antara bunga 
tunggal dan bunga majemuk? Berdasarkan uraian sebelumnya, 
besar bunga yang diterima Pak Dahlan pada kasus bunga tunggal 
setiap tahun nilainya selalu tetap. Adapun pada bunga majemuk 
besar bunga yang diterima Pak Dahlan nilainya selalu bertambah 
(dengan catatan tidak ada pendebetan/pengambilan tabungan). 
Oleh karena itu, bunga majemuk dikenal juga dengan istilah 
bunga berbunga. Pelajarilah contoh berikut.

Pak Untung meminjam modal sebesar Rp4.000.000,00. Modal tersebut 
dipinjamkan dengan bunga majemuk selama 2 tahun dengan suku 
bunga 10% per tahun dan penggabungan bunganya dilakukan per 
semester. Hitunglah:
a. periode bunga, 
b. frekuensi penggabungan,
c. besar suku bunga untuk setiap periode,
d. banyak periode bunga, dan
e. besar modal yang harus dikembalikan Pak Untung setelah               

2 tahun. 

Jawab:
a. Oleh karena penggabungan bunga dilakukan per semester maka 

setiap 6 bulan dilakukan penggabungan bunga dengan modal 
pada periode sebelumnya. Jadi, periode bunga adalah 6 bulan. 

b.  Oleh karena penggabungan bunga dilakukan setiap 6 bulan maka 
dalam 1 tahun terjadi penggabungan bunga sebanyak adalah 
12 bulan : 6 bulan = 2 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, 
frekuensi penggabungan adalah adalah 2. 

c. Diketahui: suku bunga = 10% per tahun dan dalam 1 tahun 
terdapat 2 frekuensi penggabungan. Besar suku bunga untuk 

setiap periode adalah 
1

2
× 10% = 5%. 

d.  Diketahui dalam 1 tahun terdapat 2 kali penggabungan. Adapun 
pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun. Berarti, dalam 2 
tahun terdapat 4 kali penggabungan. Anda juga dapat menghitung 
dengan cara berikut. 

 Banyak periode bunga = 
Lama pinjaman

Periee ode bunga

bulan

6 bulan
= =24

4
4

e.  Untuk menghitung besar modal yang harus dikembalikan Pak 
Untung, dapat digunakan rumus berikut. 

 M = M
o
 (1 + p)n 

 dengan:
 M

o
 = modal pinjaman = Rp4.000.000,00 

 p = suku bunga setiap periode bunga = 5% 
 n = banyak periode bunga = 4 

Contoh Soal 3.7

Modal sebesar 
Rp5.000.000,00 disimpan 
di bank dengan suku 
bunga majemuk 10% 
per tahun. Besar modal 
tersebut pada akhir tahun 
ke-3 adalah....
a. Rp5.500.000,00
b.  Rp6.050.000,00
c.  Rp6.500.000,00
d.  Rp6.655.000,00
e.  Rp7.320.500,00

Sumber: Soal UN (SMK Bisnis 
dan Manajemen), 2004

Soal Pilihan
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Notes

Nilai tunai adalah jumlah 
uang yang disimpan kali 
pertama oleh nasabah. 
Hari valuta adalah 
hari saat deposito 
dapat dicairkan sesuai 
ketentuan.
Nilai akhir adalah  jumlah 
uang yang diterima 
nasabah saat hari valuta.

c. Nilai Tunai, Nilai Akhir, dan Hari Valuta 
Dalam kehidupan sehari-hari, tentu Anda sering mendengar 

istilah deposito. Tahukah Anda istilah tersebut? Deposito 
adalah cara penyimpanan uang di bank dengan ketentuan 
bahwa nasabah yang menyimpan uang hanya dapat mengambil 
simpanannya pada waktu yang telah ditentukan. Beberapa istilah 
yang berhubungan dengan deposito, di antaranya adalah nilai 
akhir, nilai tunai, dan hari valuta. Untuk memahami istilah-
istilah tersebut, pelajarilah uraian berikut.  

Bu Dian membuka deposito di bank sebesar Rp10.000.000,00 
pada tanggal 13 Januari 2007 dengan suku bunga 15% per tahun. 
Deposito tersebut dapat diambil kembali oleh Bu Dian 5 tahun 
kemudian, atau dapat dikatakan jangka waktu deposito tersebut 
adalah 5 tahun.  

Jumlah uang yang kali pertama disimpan Bu Dian saat 
membuka deposito yang besarnya Rp10.000.000,00 disebut 
nilai tunai. Tanggal 13 Januari 2012, yaitu hari di mana Bu Dian 
dapat mencairkan kembali depositonya disebut hari valuta.   
 Besar uang yang diterima Bu Dian saat hari valuta disebut 
nilai akhir. Nilai akhirnya dapat dihitung dengan rumus bunga 
majemuk yang telah Anda pelajari pada Contoh Soal 3.7. 

M = M
o
 (1 + p)n

Dengan M
o
 = nilai tunai, M = nilai akhir, p = suku bunga 

per tahun, dan n = jangka waktu deposito (tahun). Dari rumus 
tersebut, diperoleh 
M = Rp10.000.000,00 (1 + 15%)5  
M = Rp10.000.000,00 (1,15)5  
M = Rp20.113.571,87 

Jadi, nilai akhir deposito Bu Dian besarnya adalah 
Rp20.113.571,87. Pelajarilah contoh berikut. 

 Besar modal yang harus dikembalikan Pak Untung setelah 2 
tahun adalah 

 M = M
o
 (1 + p)n 

 M = Rp4.000.000,00 (1 + 5%)4 
 M = Rp4.000.000,00 (1,05)4 
 M = Rp4.862.025,00  
  Jadi, besar modal yang harus dibayar Pak Untung adalah 
Rp4.862.025,00.

Sumber: www.ebizzasia.com

Gambar 3.2
Salah satu jasa yang ditawarkan 
bank adalah deposito.
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Bu Kania membuka deposito dengan jangka waktu 4 tahun dengan suku 
bunga 18% per tahun. Jika pada hari valuta Bu Kania menerima uang
sebesar Rp11.632.667,00, berapakah nilai tunai deposito Bu Kania? 

Jawab:
Diketahui: Suku bunga = p =  18% = 0,18 

Nilai akhir = M =  Rp11.632.667,00M
Jangka waktu deposito = n = 4 tahun  

Ditanyakan: Nilai tunai = M
o

Penyelesaian:    
Dengan menggunakan rumus M =M M

o
 (1 + p)n, diperoleh

Rp11.632.667,00 = M
o
 (1 + 0,18)4

Rp11.632.667,00 = M
o
 (1,18)4

M
o

=
Rp11 632 667 00

1 184
. .632 ,

,
= Rp6.000.000,00 

Jadi, besar nilai tunai deposito Bu Kania adalah Rp6.000.000,00.

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 3.1.1

1. Pak Burhan meminjamkan modalnya sebesar 
Rp15.000.000,00 dan harus dikembalikan
dalam jangka waktu 5 tahun. Berapakah
modal yang diterima Pak Burhan dari
debiturnya jika: 
a. diberlakukan bunga tunggal dengan

suku bunga 5% per tahun,
b. diberlakukan bunga majemuk dengan

suku bunga 5% per tahun?  
2. Bu Ida meminjam uang dari bank dengan

besar diskonto 20% per tahun (bunga
tunggal) dan besar uang yang diterima Ibu
Ida adalah Rp12.000.000,00. Hitunglah: 
a. besar pinjaman Bu Ida,
b. besar bunga pinjaman.

3. Andi membuka deposito dengan nilai tunai
Rp10.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2007. 
Jangka waktu deposito tersebut adalah 5
tahun. Jika besar nilai akhir yang diterima
Andi besarnya adalah Rp17.623.417,00,
tentukan:
a. suku bunga bank,
b. hari valuta. 

4. Aldo meminjam uang dari bank dengan suku
bunga 10% per tahun dengan bunga tunggal.
Jika besar pinjaman modal yang harus
dikembalikan Aldo adalah Rp22.400.000,00
dan jangka waktu pengembalian modal
adalah 4 tahun, hitunglah: 
a. besar pinjaman Aldo, 
b. besar bunga yang harus dibayar Aldo. 

5. Pak Barus meminjam uang dari bank
pada tanggal 21 Januari 2007 dan harus 
dikembalikan tanggal 25 Juli 2008.
Hitunglah: 
a. lamanya hari peminjaman dengan 

waktu rata-rata,
b. lamanya hari peminjaman dengan 

waktu eksak. 
6. Pak Charis meminjam uang sebesar 

Rp20.000.000,00 dari bank pada tahun
2008 dengan jangka waktu 90 hari dengan 
suku bunga 15% per tahun. Berapakah besar 
bunga yang harus dilunasi Pak Charis pada 
akhir periode pinjaman jika: 
a. digunakan aturan bunga tunggal eksak,
b. digunakan aturan bunga tunggal biasa?

Contoh Soal 3.8
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Anda tentu sering melihat iklan rumah, motor, mobil 
dan lain-lain yang dapat dibeli dengan cara mencicil atau 
kredit. Kredit rumah, motor, atau mobil termasuk rente. Apa
yang dimaksud rente? Jika Anda membeli motor dengan cara 
kredit, berapakah harga tunai motor tersebut? Agar Anda dapat 
menjawabnya, pelajari uraian berikut dengan baik.

1. Pengertian Rente, Nilai Tunai Rente,
dan Nilai Akhir Rente
Untuk memahami rente, nilai tunai rente, dan nilai akhir 

rente perhatikan dua contoh kasus berikut. Pak Sanusi membeli 
sebuah televisi dengan cara kredit. Ia harus membayar sebesar 
Rp541.583,00 setiap akhir bulan. Pembayaran dilakukan 
sebanyak 12 kali. Adapun harga tunai televisi tersebut adalah 
Rp6.499.000,00.

Bu Ina menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 di bank 
setiap awal tahun. Bunga yang ditetapkan bank pada waktu itu
sebesar 10% per tahun. Pada akhir tahun kedua jumlah simpanan
Bu Ina menjadi Rp2.310.000,00.

Perhatikan kembali contoh kasus pertama. Kredit sebanyak 
12 kali yang dibayarkan Pak sanusi merupakan rente. Begitu 
juga dengan contoh kasus kedua, simpanan Bu Ina di bank juga
merupakan rente. Jadi, apa yang dimaksud dengan rente? 

Dari kedua contoh kasus tersebut, terdapat dua persamaan
untuk jenis pembayaran, yaitu masing-masing pembayaran 
besarnya tetap dan dilakukan setiap periode tertentu (awal atau
akhir periode). Dengan demikian, masing-masing pembayaran 
tersebut membentuk suatu deret. Jadi, rente didefinisikan
sebagai deret modal yang dibayarkan setiap periode tertentu.

Berdasarkan waktu pembayarannya, rente terdiri atas:
a. rente pranumerando, yaitu rente yang waktu pembayarannya

dilakukan setiap awal periode, misalnya tanggal 1 setiap bulan, 
tanggal 1 Januari setiap tahun, dan sebagainya. Pada contoh 
kasus kedua, simpanan Bu Ina berjenis rente pranumerando 
karena simpanan dilakukan setiap awal tahun.

b. rente postnumerando, yaitu rente yang waktu pembayarannya
dilakukan setiap akhir periode, misalnya tanggal 31 setiap
bulan, tanggal 31 Januari setiap tahun, dan sebagainya.
Pada contoh kasus pertama, kredit Pak Sanusi untuk televisi 
berjenis rente postnumerando karena pembayaran kredit 
dilakukan setiap akhir bulan.

B Rente

Kata KunciKKKatatata KuKuuncncci

• rente
• rente pranumerando
• rente postnumerando
• rente terbatas
• rente kekal

Sumber: pkss.co.id

Gambar 3.3
Simpanan uang di bank merupakan
rente.
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Berdasarkan banyaknya angsuran, rente dibedakan ke 
dalam dua jenis, di antaranya:
a. rente terbatas, yaitu rente yang banyak angsurannya

terbatas, misalnya 5 kali angsuran, 35 kali angsuran, dan 
sebagainya. Pada contoh kasus pertama, kredit televisi 
berjenis rente terbatas. Coba Anda jelaskan alasannya.

b. rente kekal (abadi), yaitu rente yang banyak angsurannya
tidak terbatas.
Sistem bunga pada rente merupakan sistem bunga 

majemuk. Perhatikan kembali kedua contoh kasus Pak Sanusi 
dan Bu Ina. Pada contoh kasus pertama, harga tunai televisi 
disebut nilai tunai rente. Nilai tunai rente dide nisikan sebagai
jumlah seluruh angsuran. 

Kredit televisi terdiri atas bagian angsuran dan bagian
bunga. Pada akhir bulan pertama, Pak Sanusi membayar kredit,
yaitu angsuran dan bunga. Pada akhir bulan kedua, Pak Sanusi
membayar kredit, yaitu angsuran dan bunga, dan seterusnya
sampai dengan akhir bulan keduabelas, Pak Sanusi membayar 
kredit, yaitu angsuran dan bunga.
Harga tunai televisi = jumlah semua angsuran televisi

= angsuran akhir bulan pertama + angsuran
akhir bulan kedua + … + angsuran akhir 
bulan keduabelas

Pada contoh kasus kedua, jumlah uang Bu Ina pada akhir 
tahun kedua disebut nilai akhir rente.
Perhatikan uraian berikut.
Pada awal tahun ke-1, jumlah uang Bu Ina Rp1.000.000,00.
Pada akhir tahun ke-1, jumlah uang Bu Ina menjadi
Rp1.000.000,00 + 10%(Rp1.000.000,00) = Rp1.000.000,00 +
Rp100.000,00 = Rp1.100.000,00
Pada awal tahun ke-2, jumlah uang Bu Ina Rp1.100.000,00 + 
Rp1.000.000,00 = Rp2.100.000,00
Pada akhir tahun ke-2, jumlah uang Bu Ina menjadi
Rp2.100.000,00 + 10%(Rp2.100.000,00) = Rp2.100.000,00 +
Rp210.000,00 = Rp2.310.000,00 (nilai akhir rente)

Jadi, nilai akhir rente dide nisikan sebagai jumlah seluruh
angsuran dan bunganya dihitung pada akhir masa bunga
terakhir. 

Sampai dengan bahasan ini, Anda baru mempelajari nilai 
tunai dan nilai akhir rente secara umum. Pada uraian selanjutnya,
Anda akan mempelajari cara menentukan nilai akhir dan nilai 
tunai dari rente pranumerando dan rente postnumerando serta 
nilai tunai dari rente kekal pranumerando dan nilai tunai rente 
kekal postnumerando.

Gambar 3.4
Pembayaran kredit televisi di 

sebuah bank merupakan salah satu 
contoh rente.

Sumber: pkss.co.id
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2. Rente Pranumerando
Pada bagian ini, Anda akan mempelajari perhitungan nilai

akhir dan nilai tunai dari rente pranumerando.

a. Perhitungan Nilai Akhir Rente
Pranumerando
Nilai akhir rente pranumerando dide nisikan sebagai nilai

akhir suatu rente di mana angsuran terakhir telah mengalami 
pembungaan. Berikut ini akan dijelaskan cara menentukan nilai
akhir rente pranumerando. Perhatikan kembali contoh kasus 
kedua pada ilustrasi awal subbab ini.
Pada awal tahun ke-1, jumlah uang Bu Ina Rp1.000.000,00.
Pada akhir tahun ke-1, jumlah uang Bu Ina menjadi
= Rp1.000.000,00 + 10% (Rp1.000.000,00)
= Rp1.000.000,00 (1 + 10%)
= Rp1.000.000,00 (1 + 0,1)
= Rp1.000.000,00 (1,1)
Pada awal tahun ke-2, jumlah uang Bu Ina 
(Rp1.000.000,00)(1,1) + Rp1.000.000,00.
Pada akhir tahun ke-2, jumlah uang Bu Ina menjadi
= (Rp1.000.000,00 (1,1) + Rp1.000.000,00) 

+ 10% (Rp1.000.000,00 (1,1) + Rp1.000.000,00)
= (Rp1.000.000,00 (1,1) + Rp1.000.000,00) (1 + 10%)
= (Rp1.000.000,000 (1,1) + Rp1.000.000,00) (1 + 0,1)
= (Rp1.000.000,00 (1,1) + Rp1.000.000,00) (1,1)
= Rp1.000.000,00 (1,1)2 + Rp1.000.000,00 (1,1)
Pada awal tahun ke-3, jumlah uang Bu Ina
(Rp1.000.000,00) (1,1)2 + (Rp1.000.000,00) (1,1)
+ Rp1.000.000,00.
Pada akhir tahun ke-3, jumlah uang Bu Ina menjadi
= (Rp1.000.000,00 (1,1)2 + Rp1.000.000,00 (1,1)

+ Rp1.000.000,00) + 10%(Rp1.100.000,00 (1,1)2

+ Rp1.000.000,00 (1,1) + Rp1.000.000,00)
= (Rp1.000.000,00 (1,1)2 + Rp1.000.000,00 (1,1)

+ Rp1.000.000,00) (1 + 10%)
= (Rp1.000.000,00 (1,1)2 + Rp1.000.000,00 (1,1)

+ Rp1.000.000,00) (1 + 0,1)
= (Rp1.000.000,00 (1,1)2 + Rp1.000.000,00 (1,1)

+ Rp1.000.000,00) (1,1)
= Rp1.000.000,00 (1,1)3 + Rp1.000.000,00 (1,1)2

+ Rp1.000.000,00 (1,1)
Pada awal tahun ke-n, jumlah uang Bu Ina
(Rp1.000.000,00)(1,1)n–1 + ... + (Rp1.000.000,00) (1,1)
+ Rp1.000.000,00.
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Pada akhir tahun ke-n jumlah uang Bu Ina menjadi
Rp1.000.000,00 (1,1)n + Rp1.000.000,00 (1,1)n–1 + ...
+ Rp1.000.000,00 (1,1).

Jika Rp1.000.000,00 diganti dengan M (modal), 0,1 diganti M
dengan i (suku bunga), dan N

a
 menyatakan nilai akhir rente

maka diperoleh suatu persamaan sebagai berikut.
N

a
= M (1 + i)n + M (1 + i)n–1 + ... + M (1 + i)

N
a
 = M(1 + MM i) + M (1 + i)2 + ... + M (1 + i)n–1 + M (1 + i)n

N
a
 = M

k k

k

n

k

n
M

k

11
( )i1 i M ( )i

==
ÂÂ (*)

Persamaan (*) merupakan rumus untuk nilai akhir rente
pranumerando. Jadi, jika M menyatakan modal danM i menyatakan 
suku bunga majemuk maka nilai akhir rente pranumerando pada
akhir tahun ke-n adalah

N Ma

k

k

n
M ( )i+

=
Â
1

Persamaan nilai akhir rente pranumerando merupakan deret 
geometri dengan suku pertamanya adalah M (1 + i) dan rasionya
(1 + i). Coba Anda buktikan bersama teman Anda. Persamaan
nilai akhir rente pranumerando juga dapat dituliskan dalam 
bentuk jumlah deret geometri, yaitu

N M
ia

n( )i+ ( )iÊ
Ë
ÊÊ ˆ

¯
ˆ̂1

n)i+ -

Nilai (1 + i)n dapat dilihat pada tabel (lampiran) atau
dihitung dengan kalkulator. Agar Anda memahami penggunaan 
rumus tersebut, pelajarilah contoh berikut.

Setiap awal semester, Rina menabung di sebuah bank sebesar 
Rp100.000,00. Suku bunga majemuk yang ditetapkan bank tersebut 
adalah 6% per tahun. Jika Rina mulai menabung tanggal 1 Januari 
2005, berapakah jumlah tabungan pada tanggal 31 Desember 2008?

Jawab:
Diketahui: M = Rp100.000,00M
1 semester = 6 bulan maka periode bunga adalah 6 bulan.
Besar bunga untuk setiap periode adalah

i =
6

2

%
=3% = 0,03

1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2008 sama dengan 3 tahun
3 tahun = 6 semester maka n = 6
Oleh karena penyimpanan dilakukan setiap awal semester maka 
simpanan Rina berjenis rente pranumerando.

Contoh Soal 3.9

Sumber: i139.photobucket.com

Gambar 3.5
Kegiatan menabung di bank.
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Perhatikan kembali contoh berikut.

Pada tanggal 1 Februari 2008, Heri menyimpan uang di bank sebesar 
Rp200.000,00. Suku bunga majemuk yang ditetapkan bank sebesar 
12% per tahun. Pada bulan-bulan berikutnya, ia menyimpan uang
dengan besar sama setiap awal bulan. Tentukan jumlah simpanan 
Heri pada akhir tahun 2008.

Jawab:
Diketahui: M = Rp200.000,00M

i =
12

12

%
= 1% = 0,01

n = 11 bulan (1 Februari 2008 sampai 31 Desember 2008
sama dengan 11 bulan)

Oleh karena penyimpanan dilakukan setiap awal bulan maka
penyimpanan uang ini berjenis rente pranumerando.

Menggunakan rumus N
a
 = M ( )

1=
Â k

k

n

.

Na = M ( )
1=

Â k

k

n

= Rp200.000,00 ( , )01
1=

Â k

k

n

= Rp2.336.500,6

Jadi, jumlah simpanan Heri pada akhir tahun 2008 adalah
Rp2.336.500,6.

Contoh Soal 3.10

Ditanyakan: N
a

Penyelesaian:
Jumlah tabungan Rina pada tanggal 31 Desember 2008 adalah

N
a

= M
k

k

n

1
( )i1

=
Â

= Rp100.000,00 (1,03 + 1,032 + 1,033 + 1,034 + 1,035 + 1,036)
= Rp100.000,00 (6,662462181)
= Rp666.246,22

Dapat juga dihitung menggunakan rumus N
a
 = M

i

n
1

n( )i1+ ( )i1 iÊ
Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂ ,

yaitu

N
a

= Rp100.000,00
0 03

1
6( )1 0 03 ( )1 0 03 -Ê

Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂

,

= Rp100.000,00
0 03

( )1 0 03 ( )0 194
,

= Rp100.000,00 (6,662462181)
= Rp666.246,22

Jadi, jumlah tabungan Rina pada tanggal 31 Desember 2008 adalah
Rp666.246,22
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b. Perhitungan Nilai Tunai Rente Pranumerando
Sekarang, Anda akan dapat membedakan perhitungan 

nilai akhir dan nilai tunai pada rente pranumerando. Untuk itu,
pelajarilah uraian berikut.

Nilai tunai rente pranunerando dirumuskan sebagai berikut.
Jika M menyatakan modal danM i menyatakan suku bunga
majemuk maka nilai tunai rente pranumerando pada akhir tahun
ke-n dinyatakan oleh rumus berikut.

N Mt k
k

n
+M

( )i+

Ê

Ë
Á
ÊÊ

ÁËË

ˆ

¯
˜
ˆ̂

˜̄̄
˜̃

=

-
Â1

1

1

1

Nilai tunai rente pranumerando pada akhir tahun ke-n
dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah deret geometri sebagai
berikut.

N M
it

n( )i+ ( )i+Ê
Ë
ÊÊ ˆ

¯
ˆ̂-

1- (

Agar Anda dapat menggunakan rumus tersebut, pelajarilah 
contoh berikut.

Pak Adi meminjam sejumlah uang di bank. Ia harus mengembalikan
pinjaman setiap awal kuartal selama 2 tahun. Besarnya pengembalian
setiap awal kuartal adalah Rp500.000,00. Jika suku bunga majemuk 
yang ditetapkan oleh bank adalah 9% per tahun, tentukan jumlah 
pinjaman Pak Adi.

Jawab:
Diketahui: M = Rp500.000,00M
1 kuartal = 4 bulan maka periode bunga adalah 4 bulan.
Besar bunga untuk setiap periode adalah

i = 9

3

% = 3% = 0,03

2 tahun = 6 kuartal maka n = 6
Oleh karena pengembalian dilakukan setiap awal kuartal maka 
pengembalian tersebut berjenis rente pranumerando.
Ditanyakan: N

t
N

Penyelesaian:
Banyaknya pinjaman Pak Adi adalah

N
t

N = M
i

n
1

( )i1+ ( )i1+1Ê
Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂-

Contoh Soal 3.11

Pada awal bulan Firdaus 
menabung di bank
sebesar Rp500.000,00. 
Jika bank memperhitung-
kan suku bunga majemuk 
sebesar 2,5% per bulan 
dengan bantuan tabel 
di bawah maka jumlah 
tabungan Firdaus setelah 
satu tahun adalah....
Tabel (1 + i)n

Nilai 25%
10 1,2801

11 1,3121

12 1,3449

a. Rp575.250,00  
b. Rp624.350,00   
c. Rp640.050,00
d. Rp656.050,00
e. Rp672.450,00

Soal UN (SMK Bisnis dan 
Manajemen), 2004

Soal Pilihan
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Contoh Soal 3.12

c. Rente Kekal Pranumerando
Pada rente kekal pranumerando, nilai akhirnya tidak 

dapat dihitung karena nilainya tak hingga. Nilai yang dapat 
dihitung hanya nilai tunainya. Perhatikan rumus nilai tunai
rente pranumerando berikut.

N Mt k
k

n
+M

( )i+

Ê

Ë
Á
ÊÊ

ÁËË

ˆ

¯
˜
ˆ̂

˜̄̄
˜̃

=

-
Â1

1

1

1

Pak Iwan membeli motor dengan cara mencicil. Cicilannya sebesar 
Rp450.000,- per bulan yang dibanyarkan sebanyak 35 kali. Pembayaran
cicilan dilakukan setiap awal bulan. Jika suku bunga yang ditetapkan
15% per tahun, tentukan harga tunai motor tersebut.

Jawab:
Diketahui: M = Rp450.000,00M

i =
12

12

%
= 1,25% = 0,0125

n = 35
Oleh karena cicilan dilakukan setiap awal bulan maka cicilan motor 
Pak Iwan berjenis rente pranumerando.
Untuk menentukan nilai tunai, Anda harus menggunakan rumus 

N
t 

N = M 1
1

1

1

+
Ê
ËÁ
ÊÊ
ËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄=

-

Â ( )1 + k
k

n

.

N
t 

N = M 1
1

1

1

+
Ê
ËÁ
ÊÊ
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ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄=

-

Â ( )1 + k
k

n

= Rp450.000,00 1
1

01251

34

+
Ê
ËÁ
ÊÊ
ËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄=

Â ( ,1 0 )k
k

= Rp450.000,00 (23,723786)
= Rp10.675.703,83

Jadi, harga tunai motor Pak Iwan adalah Rp10.675.703,83.

= Rp500.000,00
0 03

1
6( )1 0 03 ( )1 0 03+1Ê

Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂-

,

= Rp500.000,00 (5,579707187)
= Rp2.789.853,59

Jadi, jumlah pinjaman Pak Adi adalah Rp2.789.853,59.

Sumber: www.flickr.com

Gambar 3.6
Pembelian motor secara kredit
merupakan salah satu contoh rente
pranumerando.
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Oleh karena periode rente kekal pranumerando tidak terbatas 

maka nilai tunai tersebut menjadi N Mt k
k

+M
( )i+

Ê

Ë
Á
ÊÊ

ÁËË

ˆ

¯
˜
ˆ̂

˜̄̄
˜̃

=

•
Â1

1

1
. Jika

diuraikan, akan membentuk deret geometri tak hingga sebagai 
berikut.

N M
M M M

t +M ( )i+
+

( )i
+

( )i+)i+ (2 3( )i(
+ ... 

Suku pertama dari deret tersebut adalah M dengan rasio
1

( )1 +
.

Dengan demikian, nilai tunai rente kekal pranumerando
dinyatakan sebagai berikut.

N M
it

( )i+

Agar Anda memahami penggunaan rumus tersebut, 
pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 3.13

Sebuah badan usaha diwajibkan untuk membayar Rp100.000,00 
per tahun kepada sebuah yayasan. Kewajiban tersebut dimulai 
sejak tanggal 1 Januari 2009. Suku bunga majemuk yang dikenakan
sebesar 4% per tahun. Jika badan usaha tersebut ingin menyelesaikan
kewajibannya dengan membayar sekaligus pada tanggal 1 Januari 
2009, berapakah besar uang yang harus dibayar oleh badan usaha
tersebut?

Jawab:
Diketahui: M = Rp100.000,00M

i = 4% = 0,04
Kewajiban dibayar pada awal tahun sehingga pembayaran tersebut 
berjenis rente pranumerando. 
Ditanyakan: N

t
N

Penyelesaian:
Besar uang yang harus dibayar oleh badan usaha tersebut adalah

N
t

N = M
i

( )i1+

= Rp100.000,00
0 04

( )1 0 04

,
= Rp100.000,00 (26)
= Rp2.600.000,00

Jadi, uang yang harus dibayar badan usaha kepada yayasan sebesar 
Rp2.600.000,00.

Sumber: economy.okezone.com

Gambar 3.7
Badan usaha biasanya memiliki

dana sosial yang dapat digunakan
untuk membayar kewajibannya pada

sebuah yayasan.
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3. Rente Postnumerando
Sekarang, Anda dapat membedakan perhitungan nilai

akhir dan nilai tunai rente pranumerando serta nilai tunai rente
kekal pranumerando. Apakah perhitungan-perhitungan tersebut 
serupa dengan perhitungan pada rente postnumerando? Agar 
Anda mengetahuinya, pelajarilah uraian berikut.

a. Perhitungan Nilai Akhir Rente Postnumerando
Nilai akhir rente postnumerando dide nisikan sebagai 

nilai akhir suatu rente di mana angsuran terakhir belum 
mengalami pembungaan. Untuk memudahkan, gunakan kembali 
contoh kasus Bu Ina untuk menentukan nilai akhir dari rente 
postnumerando.

Misalkan, Bu Ina menyimpan uang setiap akhir tahun. Pada 
akhir tahun ke-1, jumlah uang Bu Ina Rp1.000.000,00.
Pada awal tahun ke-2, jumlah uang Bu Ina 
(Rp1.000.000,00) (1,1).
Pada akhir tahun ke-2, jumlah uang Bu Ina menjadi
(Rp1.000.000,00) (1,1) + Rp1.000.000,00.
Pada awal tahun ke-3, jumlah uang Bu Ina
= (Rp1.000.000,00 (1,1) + Rp1.000.000,00) (1,1) 
= Rp1.000.000,00 (1,1)2 + Rp1.000.000,00 (1,1)
Pada akhir tahun ke-3, jumlah uang Bu Ina menjadi
(Rp1.000.000,00 (1,1)2 + Rp1.000.000,00 (1,1))
+ Rp1.000.000,00
Pada awal tahun ke-n, jumlah uang Bu Ina
Rp1.000.000,00 (1,1)n–1 + Rp1.000.000,00 (1,1)n–2 + ... 
+ Rp1.000.000,00 (1,1)
Pada akhir tahun ke-n, jumlah uang Bu Ina menjadi
Rp1.000.000,00 (1,1)n–1 + Rp1.000.000,00 (1,1)n–2 + ... 
+ Rp1.000.000,00 (1,1) + Rp1.000.000,00

Jika Rp1.000.000,00 diganti dengan M (modal), 0,1M
diganti dengan i (suku bunga), dan N

a
menyatakan nilai akhir 

rente postnumerando maka diperoleh suatu persamaan sebagai 
berikut.
N

a
= M (1 + i)n–1 + M (1 + i)n–2 + ... + M (1 + i) + M

N
a

= M + M M (1 + i) + ... + M (1 + i)n–2 + M (1 + i)n–1

N
a

= M M
k

k

n
M ( )i+

=

-
Â
1

1

N
a

= M M
k

k

n
+ M ( )i+

=

-
Â
1

1
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N
a
  = M

k

k

n
1

1

1( )i1
Ê
ËËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄=

-
Â             (**)

Persamaan (**) merupakan rumus untuk nilai akhir rente 
postnumerando. Jika M menyatakan modal dan i menyatakan 
suku bunga majemuk, nilai akhir rente postnumerando pada 
akhir tahun ke-n dinyatakan sebagai berikut.

a

k

k

n
M ( )i+

Ê
Ë
ÊÊ
ËË

ˆ
¯̃
ˆ̂
¯̄=

-
Â (1+ Â
1

1

Persamaan nilai akhir rente postnumerando merupakan 
suatu deret geometri dengan suku pertamanya adalah M dan 
rasionya (1 + i). Persamaan nilai akhir rente postnumerando 
dapat dituliskan dalam bentuk jumlah dari deret geometri 
sebagai berikut.

N
M

ia

n
= ( )iÊ

Ë
ˆ
¯
ˆ̂1

n)i+ -

Agar Anda memahami penggunaan rumus tersebut, 
pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 3.14

Doni menabung di bank sebesar Rp200.000,00 setiap akhir bulan. 
Suku bunga majemuk yang ditetapkan bank tersebut adalah 12% per 
tahun. Jika Doni mulai menabung tanggal 31 Januari 2008, berapakah 
jumlah tabungannya pada tanggal 31 Oktober 2008?

Jawab:
M = Rp200.000,00
Periode bunga = 1 bulan
Besar bunga untuk setiap periode adalah

i = 
12

12

%
= 1% = 0,01

Dari 31 Januari 2008 sampai dengan 31 Oktober 2008 sama dengan 
10 bulan maka n = 10.
Oleh karena penyimpanan dilakukan setiap akhir bulan maka simpanan 
Doni berjenis rente postnumerando.
Ditanyakan: N

a

Penyelesaian:
Jumlah tabungan Doni pada tanggal 31 Oktober 2008 adalah

N
a
 = 

M

i

n
1

n( )i1 iÈ
ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

Pada tiap-tiap bulan, 
Badu mendapat santu-
nan dari suatu lembaga 
sebesar Rp150.000,00 
secara terus menerus. 
Oleh karena sesuatu hal, 
lembaga tersebut ingin 
memberikan santunan 
tersebut sekaligus pada 
awal bulan penerimaan 
yang pertama. Jumlah 
santunan yang diterima 
Badu jika suku bunga-
nya dihitung 2% per 
bulan adalah ....
a. Rp6.670.000,00
b. Rp6.570.000,00
c. Rp6.750.000,00
d. Rp7.500.000,00
e. Rp7.650.000,00

Jawab:

NT = 
M
i

 = Rp150.000,00 : 0,02
 = Rp7.500.000,00

Jawaban: d
Soal UN (SMK Bisnis dan 

Manajemen), 2004

Solusi Cerdas
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N
a

=
Rp200 000 00

0 01
1

10. ,000

,
( )1 0 01, -È

ÎÍ
ÈÈ
ÎÎ

N
a

= Rp20.000.000,00 (0,104622125)
N

a
= Rp2.092.442,51

Jadi, jumlah tabungan Doni pada tanggal 31 Oktober 2008 adalah
Rp2.092.442,51.

b. Perhitungan Nilai Tunai Rente 
Postnumerando
Pada uraian ini, Anda akan mempelajari perhitungan nilai

tunai rente postnumerando. Nilai tunai rente postnumerando
dirumuskan sebagai berikut.

Jika M menyatakan modal danM i menyatakan suku bunga
majemuk maka nilai tunai rente postnumerando pada akhir 
tahun ke-n dinyatakan sebagai berikut.

N Mt k
k

n

( )i+=
Â

1

1

Contoh Soal 3.15

Pak Didi menyimpan uang di bank sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 
30 Juni 2008. Suku bunga yang ditetapkan bank sebesar 0,25% per 
bulan. Selanjutnya, ia menyimpan uang dengan besar yang sama
setiap akhir bulan. Tentukan jumlah simpanan Pak Didi pada tanggal 
30 Juni 2010.

Jawab:
Diketahui: M = Rp500.000,00M

i = 0,25% = 0,0025
n = 24 (30 Juni 2008 sampai 30 Juni 2010 sama dengan

24 bulan)
Oleh karena penyimpanan dilakukan setiap akhir bulan maka
penyimpanan berjenis rente postnumerando.
Untuk menghitung nilai akhirnya, Anda harus menggunakan rumus

N
a 
= M

i
( )n( ) – 1 .

=
Rp500 000 00

0 0025

. ,000

,
( )0025 124( ,1 0 ) –24

= 
Rp500 000 00

0 0025

. ,000

,
(0,061757)

= Rp12.351.408,85 
Jadi, jumlah simpanan Pak Didi pada tanggal 30 Juni 2010 adalah 
Rp12.351.408,85.



134 Aktif Menggunakan Matematika untuk Kelas XII SMK/MAK
Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi

Jika dinyatakan dalam bentuk jumlah deret geometri, rumus
nilai tunai rente postnumerando pada akhir tahun ke-n adalah

N
M

it

n
= ( )i+Ê

Ë
ˆ
¯
ˆ̂-

1- (

Pelajarilah contoh-contoh berikut agar Anda memahami
penggunaan rumus tersebut.

Contoh Soal 3.16

Pak Eka meminjam sejumlah uang di bank dengan suku bunga 7%
per tahun. Ia membayar pinjaman tersebut setiap akhir tahun selama
5 tahun. Pinjaman dilunasi dengan angsuran yang sama, yaitu
Rp2.000.000,00. Hitunglah jumlah pinjaman Pak Eka.
Jawab:
Diketahui: M = Rp2.000.000,00M

periode bunga = 1 tahun
Besar bunga untuk setiap periode adalah i = 7% = 0,07 dan n = 5
Oleh karena pengembalian dilakukan setiap akhir tahun maka 
pengembalian tersebut berjenis rente postnumerando.
Ditanyakan: N

t
N

Penyelesaian: Banyaknya pinjaman Pak Eka adalah

N
t

N =
Rp2 000 000 00

0 07
1

5. .000 ,

,
( )1 0 07,+1Ê

Ë
ÊÊÊÊ
ËË
ÊÊÊÊ ˆ

¯
ˆ̂̂̂
¯̄
ˆ̂̂̂-

= Rp28.571.428,57(0,28701382)
= Rp8.200.394,87

Jadi, Pak Eka harus melunasi pinjaman sebesar Rp8.200.394,87.

Contoh Soal 3.17

Bu Uli membeli rumah dengan cara kredit sebesar Rp3.000.000,00
per tahun selama 15 tahun. Pembayaran kredit dilakukan setiap akhir 
tahun. Jika suku bunga yang ditetapkan sebesar 12% per tahun, 
berapakah harga tunai rumah yang dibeli Bu Uli?

Jawab:
Diketahui: M = Rp3.000.000,00M

i = 12% = 0,12
n = 15

Oleh karena pembayaran dilakukan setiap akhir tahun maka 
pembayaran berjenis rente postnumerando.
Untuk menentukan nilai tunai rumah, menggunakanlah rumus

N
t 

N =
1

1 ( )1=
Â k
i

n

.

= Rp3.000.000,00
1

121

15

( ,1 0 )=
Â k
k

Pinjaman sebesar
Rp30.000.000,00 akan
dilunasi dengan anuitas
tahunan selama 5 tahun
berdasarkan suku bunga
majemuk 14% per tahun.
Dengan bantuan tabel
di bawah, besar anuitas
tersebut jika dibulatkan
ke atas sampai kelipa-
tan Rp1.000,00 yang
terdekat adalah....

1
S( )1 n

n 14%
4 0,34320478

5 0,29128355

6 0,25715750

a. Rp7.715.000,00
b. Rp8.738.000,00
c. Rp8.739.000,00
d. Rp10.296.000,00
e. Rp10.297.000,00

Jawab:

A = M ×
1

S( )1 n

= Rp30.000.000,00 ×
   0,29128355
= Rp8.739.000,00

(dibulatkan)
Jawaban: c

Soal UN (N SMK Bisnis dan
Manajemen), 2004

rdrdCeCeSolusi CerdSSooluluussi CCCeerdasererdrdadddasdadaasssas
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= Rp3.000.000,00 (6,810865)
= Rp20.432.593,47

Jadi, harga tunai rumah Bu Uli adalah Rp20.432.593,47.

c. Rente Kekal Postnumerando
Seperti pembahasan sebelumnya, nilai yang dapat dihitung 

pada rente kekal postnumerando adalah nilai tunainya. Nilai 
tunai rente postnumerando dinyatakan sebagai berikut.

N Mt k
k

n

( )i+=
Â

1

1

Oleh karena periode rente kekal postnumerando tidak
terbatas maka nulai tunai rente postnumerando tersebut menjadi

N Mt k
k ( )i+=

•
Â

1

1

. Jika diuraikan, akan diperoleh deret 

geometri tak hingga sebagai berikut.

N
M M M

t = ( )i+
+

( )i+
+

( )i+)i+ (2 3( )i(
+ ...

Suku pertama dari deret tersebut adalah 
M

( )i1+
dengan rasio

1

( )1+
. Dengan demikian, nilai tunai rente kekal pranumerando

dinyatakan oleh rumus berikut.

N
M

it =

Pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 3.18

Sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kepada
pemerintah sebesar Rp500.000,00 per tahun selama-lamanya yang 
dimulai pada tanggal 31 Desember 2010. Kewajiban tersebut 
dibayarkan setiap akhir tahun. Suku bunga majemuk yang dikenakan
sebesar 3% per tahun. Jika perusahaan tersebut ingin menyelesaikan
kewajibannya dengan membayar sekaligus pada tanggal 31 Desember 
2010, berapa besar uang yang harus dibayar oleh perusahaan
tersebut?
Jawab:
Diketahui: M = Rp500.000,00M

i = 3% = 0,03
Kewajiban dibayar pada akhir tahun sehingga pembayaran tersebut 
berjenis rente postnumerando.

Gambar 3.8
Sebuah perusahaan biasanya
dikenakan pajak setiap tahunnya
kepada pemerintah.

Sumber: www.visoterra.com
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Ditanyakan: N
t

N
Besar uang yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah

N
t

N =
Rp500 000 00

0 03

. ,000

,
= Rp16.666.666,67

Jadi, perusahaan tersebut harus membayar Rp.16.666.666,67 kepada 
pemerintah.

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 3.2.2

1. Setiap awal bulan Pak Rio menabung sebesar 
Rp200.000,00 di bank. Suku bunga majemuk 
yang ditetapkan oleh bank adalah 1% per 
bulan. Jika Pak Rio mulai menabung pada
tanggal 1 Maret 2008, berapakah jumlah 
tabungan Pak Rio pada tanggal 1 Januari 
2009?

2. Untuk mempersiapkan masa pensiunnya, 
Pak Deri menabung sebesar Rp2.000.000,00
setiap akhir tahun dengan suku bunga
majemuk 7% per tahun. Pak Deri berencana
mengambil tabungannya 20 tahun yang akan
datang. Tentukan jumlah uang yang akan
diterima Pak Deri pada akhir tahun ke-20.

3. Pak Abi membeli motor dengan cara kredit.
Ia diharuskan membayar cicilan sebesar 
Rp1.000.000,00 setiap akhir bulan selama
satu tahun. Berapakah harga tunai motor 
tersebut jika ditetapkan suku bunga majemuk 
1,5% per bulan?

4. Sebuah perusahaan membeli mobil dengan
cara kredit. Pembayaran kredit untuk
mobil tersebut Rp2.500.000,00 per bulan. 
Pembayaran dilakukan setiap awal bulan 
selama 2 tahun. Jika suku bunga majemuk 
yang dikenakan sebesar 18% per tahun,
tentukan harga tunai mobil tersebut.

5. Sebuah perusahaan memiliki kewajiban 
membayar kepada pemerintah setiap akhir 
tahun sebesar Rp200.000,00 setiap tanggal 1 
Januari untuk selama-lamanya. Pembayaran 
kewajiban tersebut dimulai pada tahun 2010.
Jika perusahaan tersebut ingin membayar 
seluruh kewajibannya secara tunai pada 
tanggal 1 Januari 2010, berapakah jumlah 
uang yang harus dibayarkan kepada
pemerintah jika ditetapkan suku bunga 
majemuk 10% per tahun?

C Anuitas
Pada subbab sebelumnya, Anda telah mempelajari cara 

menentukan nilai tunai dari suatu rente. Misalnya, Anda
mengetahui harga kredit sebuah motor. Dengan menggunakan
rumus rente yang telah dipelajari, Anda dapat menentukan 
harga tunai motor tersebut. Selanjutnya, pada bagian ini Anda
akan mempelajari sebaliknya. Misalnya, Anda mengetahui 
harga tunai sebuah motor maka Anda akan mempelajari cara 
menentukan harga kredit motor tersebut. Untuk lebih jelasnya, 
perhatikan contoh kasus berikut.

Kata KunciKKKatatata KuncKuuncncci

• anuitas
• angsuran
• rencana angsuran
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Hari akan membeli sebuah motor dengan cara kredit. 
Harga tunai motor tersebut adalah Rp12.000.000,00. Kredit 
motor tersebut harus dibayarkan sebanyak 35 kali setiap akhir 
bulan.

Kredit motor yang dibayarkan setiap akhir bulan merupakan
salah satu contoh anuitas. Pada bahasan mengenai rente, Anda
telah mempelajari bahwa kredit terdiri atas bagian angsuran 
dan bagian bunga. 

Dengan demikian, anuitas adalah sejumlah pembayaran
yang sama besarnya, yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu 
dan terdiri atas angsuran dan bunga.

Jika A menyatakan besarnya anuitas, M menyatakanM
besar pinjaman, t menyatakan suku bunga, dant n menyatakan
banyaknya anuitas maka besarnya anuitas dirumuskan sebagai 
berikut.

A
M

k

k

n
=

( )i+
-

=
Â
1

 atau A iMi
n

n

( )i+

( )i 1n)i+ -

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut.

Bu Arman adalah seorang pengusaha kue kering. Untuk mengembangkan
usahanya, ia meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada bank.
Pinjaman ini harus dilunasi selama 5 tahun dengan pembayaran setiap
akhir tahun dan suku bunga yang berlaku adalah 10% per tahun.
Tentukan besar anuitas yang harus Bu Arman bayar.
Jawab:
Diketahui: M = Rp5.000.000,00

i = 10% = 0,1
n = 5

Besarnya anuitas adalah

A =
M

k

k

n

1
( )i1 + -

=
Â

=
Rp5 000 000 00

1

5
. .000 ,

( )1 0 1, -

=
Â k

k

=
Rp5 000 000 00

1 2 3
. .000 ,

( )1 0 1,1 ( )0 11 0 1,0+111 + ( )1 0 1,1-1 - + ( ) ( )+-) +4 5( )+( )-( )+ () ( +) +

=
Rp5 000 000 00

1 2 3
. .000 ,

( )1 1,1 + ( )1 11 1,1 + ( )1 1,1 + ( )1 1,1-1 - - + ( )4 5+ ( )

Contoh Soal 3.19

Sumber: millennium.fortunecity.com

Gambar 3.9
Pengembangan usaha toko 
kue kering.
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1. Membuat Rencana Angsuran
Pada awal Subbab C telah disinggung bahwa besarnya

anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Jika A adalah besar 
anuitas, A

n
adalah angsuran periode ke-n, dan B

n
adalah bunga 

pada periode ke-n maka berlaku

= Rp5 000 000 00

3 790786781

. .000 ,

,
= Rp1.318.987,4

Jadi, besarnya anuitas yang harus Bu Arman bayar kepada bank
adalah Rp1.318.987,4. Dengan kata lain, Bu Arman harus membayar 
Rp1.318.987,4 setiap tahun selama 5 tahun atau sebanyak 5 kali
angsuran untuk melunasi pinjamannya.

Contoh Soal 3.20

Hari akan membeli motor dengan cara kredit atau mencicil dengan
harga Rp12.000.000,00. Jika suku bunga yang ditetapkan sebesar 
12% per tahun, berapakah kredit motor yang harus dibayar oleh Hari
setiap akhir bulannya?
Jawab:
Diketahui: M = Rp12.000.000,00M

i = 
12

12

%
= 1% = 0,01

n = 35
Untuk menghitung anuitasnya, gunakanlah rumus 

A = i M 
( )

( ) 1) –

n

n .

A = i M 
( )

( ) 1) –

n

n

= 0,01 (Rp12.000.000,00)
( , )

( , ) –

01

01 1

35

35

= 0,01 (Rp12.000.000,00) (3,400368)
=Rp405.044,18

Jadi, besar kredit motor yang harus dibayar oleh Hari adalah
Rp408.044,18 setiap bulannya.

Anda telah mempelajari jenis-jenis rente dan anuitas. Jika Anda 
kaji, termasuk jenis rente apakah anuitas? Diskusikan alasannya 
bersama teman Anda. Jika perlu, carilah referensi atau sumber 
yang relevan untuk menjelaskan jawaban Anda.

TugasTugaTuugagasas Siswa 3SSisiswswawa 3.23.23.2.2
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A = A
n
 + B

n

Besar angsuran setiap periode berbeda. Untuk mengetahui
besarnya angsuran suatu pinjaman setiap periodenya, perlu
disusun suatu rencana angsuran. Agar Anda dapat menyusun
rencana angsuran, pelajarilah uraian berikut. Perhatikan kembali
Contoh Soal 3.19.

Pinjaman Bu Arman sebesar Rp5.000.000,00 maka M =M
Rp5.000.000,00. Anuitas yang harus dibayar Bu Arman sebesar 
Rp1.318.987,4 setiap tahun dalam waktu 5 tahun sehingga A =
Rp1.318.987,4 dan n = 5.
Diketahui anuitas A = A

n
+ B

n
, n = 1, 2, ..., 5

Rumus angsuran ke-n adalah A
n

= A – B
n

Rencana angsuran disajikan sebagai berikut.
Pada tahun ke-1,
Bunga pada akhir tahun ke-1 adalah
B

1
= 10% × M = 10% × Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00M

Angsuran ke-1 adalah
A

1
= A – B

1
= Rp1.318.987,4 – Rp500.000,00 = Rp818.987,4

Sisa utang pada akhir tahun ke-1 adalah
M

1
MM = M –M A

1
 = Rp5.000.000,00 – Rp818.987,4 = Rp4.181.012,6

Pada tahun ke-2,
Bunga pada akhir tahun ke-2 adalah
B

2
= 10% × M

1
 = 10% × Rp4.181.012,6 = Rp418.101,26

Angsuran ke-2 adalah
A

2
 = A – B

2
= Rp1.318.987,4 – Rp418.101,26 = Rp900.886,14

Sisa utang pada akhir tahun ke-2 adalah
M

2
MM  =M

1
M –A–

2
 = Rp4.181.012,6 – Rp900.886,14 = Rp3.280.126,45

Pada tahun ke-3,
Bunga pada akhir tahun ke-3 adalah
B

3
= 10% × M

2
MM  = 10% × Rp3.280.126,45 = Rp328.012,65

Angsuran ke-3 adalah
A

3
= A – B

3
= Rp1.318.987,4 – Rp328.012,65 = Rp990.974,76

Sisa utang pada akhir tahun ke-3 adalah
M

3
MM  = M

2
MM  – 

2
A

3
 = Rp3.280.126,45 – Rp990.974,76= Rp2.289.151,69

Pada tahun ke-4,
Bunga pada akhir tahun ke-4 adalah
B

4
= 10% × M

3
MM  = 10% × Rp2.289.151,69 = Rp228.915,17

Angsuran ke-4 adalah
A

4
= A – B

4
 = Rp1.318.987,4 – Rp228.915,17 = Rp1.090.072,23

Sisa utang pada akhir tahun ke-4 adalah
M

4
M = M

3
MM – A

4
= Rp2.289.151,69 – Rp1.090.072,23 

  = Rp1.199.079,46

SearchSeSSeaeaarcrcch

Ketik: http://parjono.
wordpress.
com/2007/09/05/
rumus-matematika-
keuangan/

Website ini memuat
informasi mengenai
rumus-rumus matematika
yang berhubungan
dengan keuangan.
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Pada tahun ke-5,
Bunga pada akhir tahun ke-5 adalah
B

5
 = 10% × M

4
 = 10% ×  Rp1.199.079,46 = Rp119.907.95

Angsuran ke-5 adalah
A

5
 = A – B

5
  = Rp1.318.987,4 – Rp119.907,95 

   = Rp1.199.079,46
Sisa utang pada akhir tahun ke-5 adalah
M

5 
= M

4
 – A

5
 = Rp1.199.079,46 – Rp1.199.079,46 = Rp0,00

M  = A
1
 + M

1

 = A
1
 + (A

2
 + M

2
)

 = A
1
 + A

2
 + (A

3
 + M

3
)

 = A
1
 + A

2
 + A

3
 + (A

4
 + M

4
)

 = A
1
 + A

2
 + A

3
 + A

4
 + (A

5
 + M

5
)  ( dengan M

5
 = 0)

 = A
1
 + A

2
 + A

3
 + A

4
 + A

5

Jadi, jumlah semua angsuran sama dengan besar 
pinjamannya. Tabel rencana angsurannya disajikan sebagai 
berikut.

Kerjakan tugas ini bersama 4 sampai dengan 5 teman Anda. 
Carilah informasi ke salah satu pengembang rumah (developer) 
mengenai:
• suku bunga,
• waktu pengembalian,
• tipe rumah yang disediakan, dan 
• harga jual rumah.
Selanjutnya, setiap orang menghitung besar anuitas dari semua tipe 
rumah yang disediakan dan membuat tabel rencana angsurannya. 
Setelah selesai, diskusikanlah hasil perhitungan Anda dan teman 
Anda? Apa yang dapat Anda simpulkan dari tugas ini? 

Tugas Siswa 3.3

Tabel 3.2 Tabel Rencana Angsuran

Angsuran 
ke-n

Utang (Rp)
Anuitas (Rp)

Bunga
Angsuran 

Utang
Sisa Utang

1
2
3
4
5

5.000.000,00
4.181.012,00
3.280.126,45
2.289.151,69
1.199.079,46

500.000,00
418.101,26
328.012,65
228.915,17
119.907,95

818.987,40
900.886,14
990.974,76

1.090.072,23
1.199.079,46

4.181.012,60
3.280.126,45
2.289.151,69
1.199.079,46

0,00
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2. Anuitas dengan Pembulatan
Pada umumnya, besarnya anuitas yang dibayar atau 

diterima berupa pecahan. Untuk memudahkan perhitungan dan 
pembayaran, nilai anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah. 
Jika anuitas dibulatkan ke atas maka pembayaran terakhir 
adalah besarnya anuitas dikurangi kelebihan pembayaran. Jika 
anuitas dibulatkan ke bawah maka pembayaran terakhir adalah 
besarnya anuitas ditambah kekurangan pembayaran. Untuk 
lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut.

Perhatikan kembali Contoh Soal 3.15. Jika anuitas yang 
harus dibayar Bu Arman dibulatkan sampai ribuan ke atas 
menjadi Rp1.319.000,00. Pembayaran terakhirnya dihitung 
sebagai berikut.
Pada tahun ke-1,
Bunga pada akhir tahun ke-1 adalah
B

1
 = 10% × M = 10% × Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00

Angsuran ke-1 adalah
A

1
 = A – B

1
 = Rp1.319.000,00 – Rp500.000,00 = Rp819.000,00

Sisa utang pada akhir tahun ke-1 adalah
M

1
 = M – A

1
 = Rp5.000.000,00 – Rp819.000,00 = Rp4.181.000,00

Pada tahun ke-2,
Bunga pada akhir tahun ke-2 adalah
B

2
 = 10% × M

1
 = 10% × Rp4.181.000,00 = Rp418.100,00

Angsuran ke-2 adalah
A

2
 = A – B

2
 = Rp1.319.000,00 – Rp418.100,00 = Rp900.900,00

Sisa utang pada akhir tahun ke-2 adalah
M

2
 = M

1
 – A

2
 = Rp4.181.000,00 – Rp900.900,00 = Rp3.280.100,00

Pada tahun ke-3,
Bunga pada akhir tahun ke-3 adalah
B

3
 = 10% × M

2
 = 10% × Rp3.280.100,00 = Rp328.010,00

Angsuran ke-3 adalah
A

3
 = A – B

3
 = Rp1.319.000,00 – Rp328.010,00 = Rp990.990,00

Sisa utang pada akhir tahun ke-3 adalah
M

3
 = M

2
 – A

3
 = Rp3.280.100,00 – Rp990.990,00 = Rp2.289.110,00

Pada tahun ke-4,
Bunga pada akhir tahun ke-4 adalah
B

4 
= 10% × M

3
 = 10% × Rp2.289.110,00 = Rp228.911,00

Angsuran ke-4 adalah
A

4
 = A – B

4
 = Rp1.319.000,00 – Rp228.911,00 = Rp1.090.089,00

Sisa utang pada akhir tahun ke-4 adalah
M

4
 = M

3
 – A

4
 = Rp2.289.110,00 – Rp1.090.089,00 = Rp1.199.021,00
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Pada tahun ke-5,
Bunga pada akhir tahun ke-5 adalah
B

5
= 10% × M

4
M  = 10% × Rp1.199.021,00 = Rp119.902,1

Angsuran ke-5 adalah
A

5
 = A – B

5
 = Rp1.319.000,00 – Rp119.902,1 = Rp1.199.097,9

Sisa utang pada akhir tahun ke-5 adalah
M

5
M = M

4
M – A

5
 = Rp1.199.021,00 – Rp1.199.097,9 = Rp76,9

Jadi, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp76,9.
Dengan demikian, pembayaran terakhirnya adalah anuitas
yang telah dibulatkan dikurangi oleh kelebihan pembayaran
ini, yaitu pembayaran terakhir = Rp1.319.000,00 – Rp76,9 =
Rp1.318.923,1. Tabel rencana angsurannya disajikan sebagai 
berikut.

1. Coba Anda lakukan perhitungan anuitas pembulatan ke bawah 
seperti pada perhitungan anuitas dengan pembulatan ke atas.

2. Gunakan anuitas setelah dibulatkan ke bawah, yaitu
A = Rp1.318.000,00.

3. Kemudian, lengkapilah tabel rencana angsuran berikut.

Angsuran 
ke-n

Utang (Rp)
Bunga 
(Rp)

Anuitas

Angsuran 
Utang (Rp)

Sisa Utang 
(Rp)

1
2
3
4
5

5.000.000,00
...
...
...
...

...
418.200,00

...

...
120.366,20

...

...
989.780,00

...

...

...

...

...
1.203.662,00

...

4. Apa yang dapat Anda simpulkan dari kegiatan tersebut? 
Jelaskan dan diskusikan bersama teman Anda.

Kegiatan Siswa

Sekarang, coba Anda lakukan kegiatan berikut untuk
membandingkan perhitungan anuitas dengan pembulatan ke 
atas dan pembulatan ke bawah.

Tabel 3.3 Tabel Rencana Angsuran dengan Pembulatan Anuitas ke Atas

Angsuran
ke-n

Utang (Rp)
Anuitas (Rp)

Bunga
Angsuran

Utang
Sisa Utang

1
2
3
4
5

5.000.000,00
4.181.000,00
3.280.100,00
2.289.110,00
1.199.021,00

500.000,00
418.100,00
328.010,00
228.911,00
119.902,10

  819.000,00
  900.900,00
  990.990,00
1.088.758,00
1.199.097,90

4.181.000,00
3.280.100,00
2.289.110,00
1.199.021,00

–76,90
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Dari perhitungan anuitas dengan pembulatan ke bawah
akan diperoleh kekurangan pembayaran untuk melunasi
sejumlah utang. Dari kegiatan tersebut, berapakah kekurangan
pembayaran utangnya? Berapa jumlah pembayaran terakhir 
yang harus dibayar?

Dari kegiatan tersebut, sekarang Anda dapat membedakan
perhitungan anuitas dengan pembulatan ke atas dan perhitungan
anuitas dengan pembulatan ke bawah. Sekarang, kerjakanlah
latihan berikut.

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi 3.3.3

1. Untuk modal usahanya, Pak Tohari meminjam 
uang dari bank sebesar Rp10.000.000,00 
dengan suku bunga majemuk 9% per tahun.
Ia harus melunasi pinjamannya dalam waktu 
2 tahun dengan pembayaran setiap akhir 
bulan. Tentukan besar anuitasnya dan buat 
tabel rencana angsurannya.

2. Sebuah yayasan meminjam uang dari
bank sebesar Rp25.000.000,00 untuk
membangun gedung baru. Yayasan tersebut 
harus melunasi pinjamannya dalam waktu 
5 tahun setiap akhir tahun. Jika bank 
menetapkan suku bunga majemuk sebesar 
6,5% per tahun, hitunglah anuitasnya.

3. Sebuah perusahaan otomotif memberikan
penawaran berupa pembelian motor dengan 
cara kredit. Harga tunai motor tersebut 
Rp12.000.000,00. Perusahaan tersebut 
menetapkan suku bunga majemuk 12% per 
tahun dan pembayaran harus dilunasi dalam 
2 tahun. Jika pembayaran dilakukan setiap
akhir bulan, tentukan anuitasnya.

4. Sebuah bank menawarkan program
pembelian rumah sederhana kepada para 
nasabahnya dengan cara kredit dan suku
bunga rendah, yaitu sebesar 3% per tahun. 
Harga tunai rumah sederhana tersebut 
adalah Rp40.000.000,00. Jika pembayaran 
dilakukan setiap akhir tahun selama 10 
tahun, tentukan anuitasnya dan buatlah tabel 
rencana angsurannya.

5. Diketahui suku bunga majemuk 15% per 
tahun, pinjaman dilunasi setiap akhir tahun 
selama 5 tahun, dan anuitas dibulatkan ke 
atas.
a. lengkapilah tabel rencana angsuran

berikut.

Angsuran 
ke-n

Utang 
(Rp)

Bunga

Anuitas (Rp)

Angsuran 
Utang

Sisa 
Utang

1
2
3
4
5

...

...

...

...

...

750.000
...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

b. Tentukan besar pembayaran terakhir.
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Untuk keperluan pembukuan, biasanya sebuah perusahaan
menghitung nilai semua aset-asetnya pada setiap akhir periode 
(akhir tahun atau akhir bulan). Pada aset-aset berupa barang 
seperti mesin, komputer, atau mobil nilainya berkurang dari
satu periode ke periode berikutnya. Oleh karena itu, sebuah 
perusahaan perlu mengetahui seberapa besar pengurangan nilai 
aset-aset tersebut. 

Dalam ilmu ekonomi, besar pengurangan nilai aset 
ini disebut penyusutan. Cara menghitung penyusutan akan
Anda pelajari pada bagian ini. Anda dapat menghitung besar 
penyusutan mesin tersebut setiap tahun. Perhatikan uraian
berikut.

Sebuah perusahaan makanan ringan membeli sebuah
mesin pengepakan seharga Rp5.000.000,00. Diperkirakan 
umur manfaat mesin tersebut 5 tahun dengan nilai sisa 
Rp1.000.000,00.
Harga mesin = Rp5.000.000,00, umur sisa = Rp1.000.000,00, 
nilai manfaat = 5 tahun. Besar penyusutan mesin tersebut setiap
tahun adalah

Penyusutan =
Harga pembelian mesin Nilai sisa

Umur manr f

-
aff

Penyusutan =
Rp Rp5 000 000 00 1 000 000 00

5

. .000 , .Rp00 1 . ,000-

Penyusutan = Rp800.000,00
Untuk lebih jelasnya, besar penyusutan dari mesin

pengepakan tersebut dapat dituliskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Tabel Penyusutan Mesin Pengepakan

Tahun 
ke-

Harga 
Perolehan 

(Rp)

Penyusutan 
(Rp)

Akumulasi 
Penyusutan 

(Rp)

Nilai Buku 
Akhir 

Tahun (Rp)

0
1
2
3
4
5

–
5.000.000,00
4.200.000,00
3.400.000,00
2.600.000,00
1.800.000,00

–
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00

–
  800.000,00
1.600.000,00
2.400.000,00
3.200.000,00
4.000.000,00

5.000.000,00
4.200.000,00
3.400.000,00
2.600.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00

D Penyusutan

Kata KunciKKKatatata KuncKuuncncci

• penyusutan
• umur manfaat
• nilai sisa
• aktiva
• harga perolehan
• umur ekonomi
• nilai residu

Sumber: www.js-machine.com

Gambar 3.10
Mesin pengepakan
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Perhatikan kembali Tabel 3.4. Pada tahun ke-0, harga 
pembelian mesin sebesar Rp5.000.000,00 masuk ke dalam nilai
buku akhir tahun ke-0. Artinya, perusahaan memiliki aset senilai 
Rp5.000.000,00. Pada akhir tahun ke-1, harga mesin berkurang
sebesar Rp800.000,00 sehingga nilai aset perusahaan menjadi
Rp4.200.000,00. Pada akhir tahun ke-2, harga mesin berkurang
lagi sebesar Rp800.000,00 sehingga nilai aset perusahaan 
menjadi Rp3.400.000,00. 

Pada akhir tahun ke-3, harga mesin berkurang lagi
sebesar Rp800.000,00 sehingga nilai aset perusahaan menjadi
Rp2.600.000,00, dan seterusnya. Proses ini disebut juga
penyusutan. Jadi, penyusutan adalah proses pengalokasian
secara periodik (berkala) dari perolehan suatu aktiva terhadap 
biaya perusahaan.

1. Istilah-Istilah yang Berhubungan
dengan Penyusutan (Pengayaan)
Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penyusutan, 

di antaranya aktiva, harga perolehan, umur ekonomi (umur 
manfaat), dan nilai residu (nilai sisa).

a. Aktiva atau Harta Perusahaan
Aktiva dide nisikan sebagai segala sumber daya ekonomi

suatu perusahaan yang berupa harta benda dan hak-hak yang
dimiliki. Mesin pengepakan yang dibeli oleh perusahaan 
makanan termasuk aktiva. Berdasarkan manfaatnya, aktiva 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva
tetap.
1) Aktiva (harta) lancar adalah uang tunai atau aktiva lain yang 

dapat dicairkan menjadi uang tunai, dijual, atau dipakai 
habis selama satu periode operasi normal dari perusahaan
tersebut. Contohnya, alat tulis kantor.

2) Aktiva (harta) tetap adalah aktiva yang digunakan dalam 
menyelenggarakan operasi perusahaan. Aktiva tetap 
memiliki sifat tahan lama atau relatif permanen. Artinya,
pemakaiannya lebih dari satu periode operasi normal dari
perusahaan. Mesin pengepakan merupakan aktiva tetap.
Aktiva tetap terdiri atas aktiva tetap berwujud dan aktiva 
tetap tidak berwujud.
a) Aktiva tetap berwujud adalah aktiva tetap yang 

memiliki sifat sik, seperti tanah, bangunan, mesin,
kendaraan, peralatan, dan lain-lain.

Sumber: www.mekarindah.com

Gambar 3.11
Alat tulis kantor termasuk jenis
aktiva lancar.
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Harga sebuah mesin 
cuci Rp1.500.000,00, 
diperkirakan masa 
pakainya 4 tahun dengan
nilai sisa Rp250.000,00. 
Berapakah besarnya
beban penyusutan
setiap tahun jika dihitung
dengan metode garis
lurus?

Soal PilihanSSooalal PiPiilliihhaan

b) Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap yang
tidak memiliki sifat sik, tetapi memiliki nilai uang 
karena kekuatan hukumnya, misalnya hak paten, 
merek dagang, dan lain-lain.

b. Harga Perolehan
Harga perolehan adalah harga pembelian sebuah aktiva

tetap ditambah biaya-biaya lainnya sehingga aktiva tetap 
tersebut siap dimiliki dan dipakai. Misalnya, harga perolehan 
sebuah mobil adalah harga pembelian mobil ditambah biaya
pengurusan surat-surat, asuransi, dan sebagainya. Jika tidak 
diperlukan tambahan biaya lainnya maka harga perolehan 
sama dengan harga pembelian. Harga perolehan dari mesin 
pengepakan adalah Rp5.000.000,00.

c. Umur Ekonomi atau Umur Manfaat
Umur ekonomi atau umur manfaat adalah masa pemakaian

aktiva tetap yang masih mendatangkan manfaat ekonomi. Pada
contoh kasus mesin pengepakan, umur ekonomi (umur manfaat) 
mesin pengepakan adalah 5 tahun.

d. Nilai Residu atau Nilai Sisa
Nilai residu atau nilai sisa adalah nilai aktiva tetap setelah

masa taksiran umur ekonomi selesai. Nilai residu atau nilai
sisa mesin pengepakan pada contoh kasus mesin pengepakan 
adalah Rp1.000.000,00.

2. Perhitungan pada Penyusutan
Bagaimanakah cara menghitung penyusutan? Terdapat 

beberapa metode perhitungan penyusutan. Metode-metode yang
akan dipelajari pada bagian ini di antaranya metode garis lurus 
dan metode saldo menurun.

a. Metode Garis Lurus
Metode garis lurus disebut juga metode persentase tetap.

Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang
telah disinggung pada awal subbab merupakan metode garis
lurus, yaitu

Penyusutan
Harga pembelian mesin Nilai sisa

=
-

U



147Matematika Keuangan

Untuk lebih jelasnya, penyusutan dapat dirumuskan 
sebagai berikut. Jika D menyatakan penyusutan, A menyatakan 
harga perolehan aktiva tetap, S menyatakan nilai sisa aktivaS
tetap, dan n menyatakan perkiraan umur manfaat aktiva tetap 
maka penyusutan setiap periode dengan metode garis lurus
dirumuskan sebagai berikut.

D
A S

n
=

Adapun persentase penyusutan (T) dinyatakan olehTT

T
D

A
= ¥ 100%

Agar Anda memahami metode penyusutan garis lurus pada
penyusutan, pelajarilah contoh berikut.

Contoh Soal 3.16

Sebuah perusahaan minuman ringan membeli motor untuk keperluan
operasional. Harga pembelian motor tersebut ditambah biaya 
pengurusan surat-surat adalah Rp10.000.000,00. Diperkirakan nilai
sisa motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 dengan umur manfaat 4
tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus, tentukan: 
a. besar penyusutan setiap tahun,
b. tabel penyusutan.
Jawab:
a. Diketahui:

A = Rp10.000.000,00
S = Rp3.000.000,00S
n = 4
Ditanyakan: D
Penyelesaian:
Besar penyusutannya setiap tahun adalah

D =
A S

n

=
Rp Rp10 000 000 00 3 000 000 00

4

. .000 , .Rp00 3 . ,000-

=
Rp7.000.000,00

4
= Rp1.750.000,00

b. Penyusutan akhir tahun ke-1 = Rp1.750.000,00
Nilai buku akhir tahun ke-1
= Rp10.000.000,00 – Rp1.750.000,00 = Rp8.250.000,00

Sumber: tmcsurabaya.files.
wordpress.com

Gambar 3.12
Motor dapat digunakan untuk
keperluan operasional perusahaan.
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Perhatikan besar penyusutan pada ilustrasi awal subbab
dan contoh tersebut. Besar setiap penyusutan pada setiap
periode pada kedua contoh tersebut sama. Dengan demikian,
pada metode garis lurus, besarnya penyusutan setiap periode
dianggap sama.

b. Metode Saldo Menurun
Pada metode saldo menurun, besar persentase penyusutan

dari satu periode ke periode berikutnya semakin lama semakin
kecil. Terdapat dua cara perhitungan penyusutan dengan metode 
saldo menurun, yaitu metode angka persen tetap dan metode 
menurun berganda.

1) Metode Angka Persen Tetap

Jika T menyatakan persentase penyusutan dari nilai buku,T
A menyatakan harga perolehan aktiva tetap, S menyatakan nilaiS
sisa aktiva tetap, dan n menyatakan perkiraan umur manfaat 
aktiva tetap maka penyusutan dengan metode angka persen
tetap dirumuskan sebagai berikut.

T
S

A
n= -1

Pelajarilah contoh berikut.

Penyusutan tahun ke-2 = Rp1.750.000,00
Nilai buku akhir tahun ke-2
= Rp8.250.000,00 – Rp1.750.000,00 = Rp6.500.000,00

Penyusutan akhir tahun ke-3 = Rp1.750.000,00
Nilai buku akhir tahun ke-3
= Rp6.500.000,00 – Rp1.750.000,00 = Rp4.750.000,00

Penyusutan akhir tahun ke-4 = Rp1.750.000,00
Nilai buku akhir tahun ke-4
= Rp4.750.000,00 – Rp1.750.000,00 = Rp3.000.000,00

Tabel penyusutan dari kasus tersebut disajikan sebagai berikut.

Tahun 
ke-

Harga 
Perolehan

(Rp)

Penyusutan
(Rp)

Akumulasi 
Penyusutan

(Rp)

Nilai Buku 
Akhir Tahun

(Rp)

0
1
2
3
4

–
10.000.000,00
8.250.000,00
6.500.000,00
4.750.000,00

–
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00

–
1.750.000,00
3.500.000,00
5.250.000,00
7.000.000,00

10.000.000,00
 8.250.000,00
 6.500.000,00
 4.750.000,00
 3.000.000,00

NNotesNoNooteteses

Metode angka persen 
tetap disebut juga metode 
tarif tetap atas nilai buku.
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Sebuah perusahaan laundry membeli mesin cuci baru seharga
Rp6.000.000,00. Diperkirakan nilai sisa mesin tersebut adalah 
Rp750.000,00 dengan umur manfaat 3 tahun. Dengan menggunakan
metode angka persen tetap,
a. tentukan persentase penyusutan setiap tahun,
b. buat tabel penyusutannya.
Jawab:
a. Diketahui:

A = Rp6.000.000,00
S = Rp750.000,00S
n = 3
Ditanyakan: T
Penyelesaian:
Persentase penyusutan setiap periode adalah

T
S

A
n= -1

T = -1
750 000 00

6 000 000 00
3

Rp

Rp

. ,000

. .000 ,
= 1 – 0,5 = 0,5 = 50%

Jadi, nilai mesin cuci setiap periode menyusut sebesar 50%.
b. Penyusutan akhir tahun ke-1 = 50% × Rp6.000.000,00

= Rp3.000.000,00
Nilai buku akhir tahun ke-1 
= Rp6.000.000,00 – Rp3.000.000,00
= Rp3.000.000,00

Penyusutan akhir tahun ke-2 = 50% × Rp3.000.000,00
= Rp1.500.000,00

Nilai buku akhir tahun ke-2 
= Rp3.000.000,00 – Rp1.500.000,00
= Rp1.500.000,00

Penyusutan akhir tahun ke-3 = 50% × Rp1.500.000,00
= Rp750.000,00

Nilai buku akhir tahun ke-3
= Rp1.500.000,00 – Rp750.000,00 
= Rp750.000,00
Tabel penyusutan dari mesin cuci disajikan sebagai berikut.

Tahun ke- 
(Rp)

Harga 
Perolehan 

(Rp)

Penyusutan 
(Rp)

Akumulasi 
Penyusutan 

(Rp)

Nilai Buku 
Akhir

Tahun (Rp)

0
1
2
3

–
6.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00

–
3.000.000,00
1.500.000,00

750.000,00

–
3.000.000,00
4.500.000,00
5.250.000,00

6.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00

750.000,00

Contoh Soal 3.17

Sumber: www.delhi.edu

Gambar 3.13
Usaha binatu (laundry)
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Perhatikan kembali tabel penyusutan mesin cuci tersebut.

Penyusutan tahun ke-2

Penyusutan tahun ke-1
=

RpRR

Rp

1 500 000 00

3 000 000 00
0 5

. .500 ,

. .000 ,
,=

Nilai buku tahun ke-2

Nilai buku tahun ke-1
=

RpRR

Rp

1 500 000 00

3 000 000 00
0 5

. .500 ,

. .000 ,
,=

Dari perbandingan tersebut, diperoleh

Penyusutan tahun ke-2

Penyusutan tahun ke-1
=

NNilai buku tahun ke-2

Nilai buku tahun ke-1
== 0 5,

Penyusutan tahun ke-3

Penyusutan tahun ke-2
=

Rp75RR

Rp1

0 000 00

500 000 00
0 5

. ,000

. .500 ,
,=

Nilai buku tahun ke-3

Nilai buku tahun ke-2
=

RpRR 7

Rp1

50 000 00

500 000 00
0 5

. ,000

. .500 ,
,=

Dari perbandingan tersebut, diperoleh

Penyusutan tahun ke-3

Penyusutan tahun ke-2
=

NNilai buku tahun ke-3

Nilai buku tahun ke-2
== 0 5,

Dari uraian tersebut hasil perbandingan penyusutan sama
dengan hasil perbandingan nilai bukunya. Jadi, pada metode
angka persen tetap, besar penyusutan setiap periode sebanding
dengan nilai bukunya.

2) Metode Menurun Berganda

Pada metode menurun berganda, besar persentase
penyusutan setiap periodenya ditetapkan sebesar dua kali dari 
penyusutan garis lurus. Agar Anda dapat memahami materi ini,
perhatikan contoh berikut.

Tentukan persentase penyusutan dan nilai sisa mesin cuci pada 
Contoh Soal 3.17 dengan menggunakan metode menurun berganda. 
Kemudian, buat tabel penyusutannya.
Jawab:
Diketahui: A = Rp6.000.000,00

n = 3
Ditanyakan:
a. T
b. Tabel
Penyelesaian:
a. Persentase penyusutan mesin cuci setiap periode adalah

T = ¥100

3
2 6= 6 6

%
, %67

Contoh Soal 3.18

Sebuah mesin di-
beli dengan harga
Rp5.000.000,00. Selama
3 tahun menghasilkan
jumlah produksi 4.000 unit
dengan nilai residu diper-
kirakan Rp2.600.000,00.
Jika rincian produksi dari
tahun pertama sampai
tahun ketiga berturut-turut
2.000 unit, 1.250 unit, dan
750 unit. Beban penyusu-
tan tahun kedua adalah
....
a. Rp750.000,00
b. Rp800.000,00
c. Rp850.000,00
d. Rp900.000,00
e. Rp1.950.000,00

Jawab:
Penyusutan
= A – S
= Rp5.000.000,00 – 
   Rp2.600.000,00
= Rp2.400.000,00
Beban penyusutan tahun
ke-2

=
1 250
4 000
.
. × Rp2.400.000,00

= Rp750.000,00.
Jawaban: a

Soal UN (N SMK Bisnis dan
Manajemen), 2004

rdrdCeCeSolusi CerdSSooluluussi CCCeerdasererdrdadddasdadaasssas
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1. Sebuah perusahaan membeli mobil untuk
keperluan operasional. Harga mobil tersebut 
termasuk biaya pengurusan surat-suratnya
adalah Rp50.000.000,00 . Perkiraan nilai sisa 

Selain metode garis lurus dan metode saldo menurun, terdapat 
beberapa metode lain untuk menghitung besarnya penyusutan, 
yaitu metode satuan jam kerja aktiva, metode satuan hasil produksi, 
dan metode jumlah bilangan tahun. Carilah informasi mengenai 
salah satu dari metode tersebut di perpustakaan, internet, atau
sumber referensi yang mendukung. Buatlah ringkasannya dan 
tuliskan perbedaannya dengan dua metode yang telah Anda pelajari 
di buku catatanmu.

TugasTuTuugagasas Siswa 3.4SSiiswswawa 3.43.43.4.4

Evaluasi Materi 3.4

Kerjakan soal-soal berikut di buku latihan Anda.

b. Penyusutan akhir tahun ke-1
= 66,67% × Rp6.000.000,00 = Rp4.000.200,00
Nilai buku akhir tahun ke-1
= Rp6.000.000,00 – Rp4.000.200,00 = Rp1.999.800,00
Penyusutan akhir tahun ke-2
= 66,67% × Rp1.999.800,00 = Rp1.333.266,66
Nilai buku akhir tahun ke-2
= Rp1.999.800,00 – Rp1.333.266,66 = Rp666.533,34
Penyusutan akhir tahun ke-3
= 66,67% × Rp666.533,34 = Rp444.377,78
Nilai buku akhir tahun ke-3
= Rp666.533,34 – Rp444.377,78 = Rp222.155,56
Jadi, nilai sisa mesin cuci setelah 3 tahun dengan menggunakan

metode menurun berganda adalah Rp222.155,56. Tabel penyusutan
mesin cuci disajikan sebagai berikut.

Tahun ke-
Harga 

Perolehan 
(Rp)

Penyusutan 
(Rp)

Akumulasi 
Penyusutan 

(Rp)

Nilai Buku 
Akhir 

Tahun (Rp)

0
1
2
3

–
6.000.000,00
1.333.266,66

444.377,78

–
4.000.200,00
1.333.266,66

444.377,78

–
4.000.200,00
5.333.466,66
5.777.844,44

6.000.000,00
1.999.800,00

666.533,34
222.155,56

mobil tersebut 20% dari harga perolehannya 
dengan umur manfaat 4 tahun. Dengan 
menggunakan metode garis lurus,
a. hitunglah penyusutannya setiap tahun,
b. buat tabel penyusutannya.
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2. Sebuah mesin dibeli seharga Rp12.000.000,00. 
Besar penyusutannya setiap tahun sama, 
yaitu Rp1.500.000,00. Tentukan nilai mesin 
tersebut setelah pemakaian 5 tahun.

3. Sebuah kantor membeli sebuah komputer 
seharga Rp8.000.000,00. Taksiran nilai sisa 
komputer tersebut Rp1.000.000,00. Jika 
penyusutan harga komputer tersebut 50% 
per tahun terhadap nilai buku, tentukan umur 
manfaat komputer tersebut dan buatlah tabel 
penyusutannya.

4. Harga pembelian sebuah mesin adalah 
Rp25.000.000,00. Penyusutan harga mesin 
tersebut sebesar 10% dari nilai buku per 
tahun. Jika umur manfaat mesin tersebut 8 
tahun, tentukan nilai buku mesin tersebut 
pada akhir tahun kelima.

5.  Seorang petani membeli traktor baru seharga 
Rp15.000.000,00. Umur manfaat traktor 
tesebut 10 tahun dengan penyusutan sebesar 
5% dari nilai buku per tahun. Tentukan 
nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun 
kesembilan.

 Dalam kegiatan perbankan dan pinjam-
meminjam, dikenal dua istilah bunga, yaitu 
bunga tunggal dan bunga majemuk.

 Rente adalah deret modal yang dibayarkan 
atau diterima pada setiap jangka waktu 
tertentu yang besarnya tetap.

 Berdasarkan waktu pembayaran, rente 
terdiri atas rente pranumerando dan rente 
postnumerando.

 Rente pranumerando adalah suatu rente yang 
waktu pembayarannya dilakukan setiap awal 
periode.

 Rente postnumerando adalah suatu rente 
yang waktu pembayarannya dilakukan setiap 
akhir periode.

 Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang 
sama besarnya, yang dibayarkan setiap akhir 
jangka waktu dan terdiri atas angsuran dan 
bunga.

 Besarnya anuitas dinyatakan oleh 

 A
M

k

k

n
=

( )i+ -

=
Â

1

 atau A iMii
n

n

( )i+

( )i 1n)i+ -

 Besar pengurangan nilai aset suatu perusahaan 
disebut penyusutan.

 Aktiva adalah segala sumber daya ekonomi 
suatu perusahaan yang berupa harta benda 
dan hak-hak yang dimiliki.

 Harga perolehan adalah harga pembelian 
sebuah aktiva tetap ditambah biaya-biaya 
lainnya sehingga aktiva tetap tersebut siap 
dimiliki dan dipakai.

 Umur ekonomi atau umur manfaat adalah 
masa pemakaian aktiva tetap yang masih 
mendatangkan manfaat ekonomi.

 Penyusutan dapat dihitung dengan meng-
gunakan metode garis lurus dan metode 
saldo menurun.

 Besarnya penyusutan menggunakan metode 
garis lurus dinyatakan oleh

 
D

A S

n
=

.
 Besarnya penyusutan menggunakan metode 

angka persen tetap dinyatakan oleh

 
T

S

A
n= -1

.

Ringkasan

Kaji Diri
Setelah mempelajari materi pada Bab Matematika Keuangan, adakah materi yang belum Anda 
pahami? Materi manakah yang belum Anda pahami? Diskusikan bersama teman dan guru Anda.
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1.  Suatu jasa berbentuk uang yang diberikan 
oleh seorang peminjam atau debitur kepada 
orang yang meminjam modal atau kreditur 
atas persetujuan bersama disebut ....
a. modal  d.  anuitas
b.  pinjaman  e.  bunga
c.  suku bunga

2.  Hubungan antara besar modal (M
o
), besar 

suku bunga (p), dan besar pengembalian (M) 
dinyatakan dengan ....
a.  M = pM

o
  d.  M = M

o
(1 – p)

b.  M = M
o
(1 + p)  e.  M = M

o
 – p

c.  M = M
o
 + p

3.  Pak Tono menabung sebesar Rp500.000,00 
dengan suku bunga tunggal 12% per tahun. 
Besar tabungan Pak Tono akhir tahun ketiga 
adalah ....
a.  Rp560.000,00  d.  Rp680.000,00
b.  Rp600.000,00  e.  Rp700.000,00
c.  Rp620.000,00

4.  Bu Ima menerima pinjaman dari sebuah bank 
dengan diskonto 20% dalam jangka waktu 1 
tahun. Uang yang diterima Bu Ima sebesar 
Rp1.000.000,00. Besar pinjaman Bu Ima 
adalah ....
a.  Rp1.250.000,00  
b.  Rp1.200.000,00  
c.  Rp1.000.000,00
d.  Rp900.000,00
e.  Rp800.000,00

5.  Sejumlah uang didepositokan selama 10 
tahun dengan suku bunga majemuk 6% 
per tahun. Pada hari valuta, uang tersebut 
menjadi Rp1.790.847,7. Besar uang yang 
didepositokan adalah ....
a.  Rp1.700.000,00 
b.  Rp1.500.000,00 
c.  Rp1.300.000,00
d.  Rp1.200.000,00
e.  Rp1.000.000,00

I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat.
 Tuliskan jawabannya di buku latihan Anda.

Evaluasi Materi Bab 3

 6.  Suatu angsuran dibayarkan pada setiap awal 
jangka waktu tertentu yang besarnya tetap 
dengan suku bunga majemuk. Angsuran 
tersebut berjenis ....
a.  bunga  
b. deposito  
c. diskonto
d.  rente postnumerando
e.  rente pranumerando

 7. Nilai akhir suatu rente di mana angsuran 
terakhir belum mengalami pembungaan  
adalah pengertian dari ....
a. nilai akhir rente pranumerando
b.  nilai akhir rente kekal
c.  nilai akhir rente postnumerando
d. nilai akhir deposito
e. valuta

 8. Nina menabung di bank sebesar Rp50.000,00 
setiap bulan dengan suku bunga majemuk 
6% per tahun. Jika pembayaran dilakukan 
setiap awal bulan, jumlah tabungan Nina 
pada akhir bulan ke-14 adalah ....
a. Rp725.827,38 
b. Rp726.827,38 
c. Rp727.827,38
d. Rp728.827,38
e. Rp729.827,38

 9. Sebuah televisi ditawarkan dengan pembelian 
secara kredit setiap awal bulan sebesar 
Rp250.000,00 selama 2 tahun dengan suku 
bunga majemuk 18% per tahun. Harga tunai 
televisi tersebut adalah ....
a. Rp4.832.715,36 
b. Rp4.831.715,36
c. Rp4.830.715,36
d.  Rp4.829.715,36
e.  Rp4.828.715,36

10.  Diketahui sebuah rente dengan angsuran 
sebesar Rp1.500.000,00 per tahun selama 15 
tahun. Suku bunga yang ditetapkan sebesar 
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7,5% per tahun. Jika pembayaran dilakukan 
setiap akhir tahun, nilai akhir rente tersebut 
adalah ....
a. Rp35.177.547,06
b. Rp37.177.547,06
c. Rp39.177.547,06
d.  Rp41.177.547,06
e.  Rp43.177.547,06

Untuk soal nomor 11 sampai dengan 15, gunakan 
tabel rencana angsuran berikut.

n Utang (Rp) Bunga (Rp)
Anuitas (Rp)

Angsuran 
Utang (Rp)

Sisa Utang 
(Rp)

1
2
3
4
5

10.000.000,00 1.500.000,00

1.021.628,34

1.483.155,52
1.705.628,85

2.255.694,16

8.516.844,48

4.849.742,44

0

11.  Persentase bunga anuitas pada tabel tersebut 
untuk setiap periode adalah ....
a. 1%  d. 10%
b. 2,5%  e. 15%
c. 5%

12. Besar anuitas setiap periode adalah ....
a. Rp1.483.155,52 
b. Rp2.255.694,16
c. Rp8.516.844,48
d.  Rp1.500.000,00
e. Rp2.983.155,52

13. Besar angsuran pada periode ke-2 adalah ....
a. Rp1.705.628,85 
b. Rp1.500.000,00
c. Rp1.483.155,52
d.  Rp1.021.682,34
e.  Rp6.811.215,62

14. Sisa utang akhir tahun keempat adalah ....
a. Rp8.516.844,48 
b. Rp10.000.000,00
c. Rp2.594.048,28
d. Rp1.500.000,00
e. Rp6.811.215,62

15. Jika anuitas dibulatkan ke bawah, besar 
pembayaran terakhir adalah ....
a. Rp2.884.204,13
b. Rp3.083.155,52
c. Rp3.000.000,00
d.  Rp2.983.155,52
e. Rp2.984.204,13

16.  Benda-benda berikut ini merupakan aktiva 
tetap, kecuali ....
a. gedung d. komputer
b. tanah e. uang tunai
c. mesin

17.  Metode perhitungan penyusutan di mana 
penyusutan setiap periodenya sebanding 
dengan nilai bukunya pada periode yang 
sama merupakan metode ....
a. garis lurus
b. angka persen tetap
c. menurun berganda
d. satuan hasil produksi
e. jumlah bilangan tahun

18. Harga perolehan sebuah aktiva tetap 
adalah Rp7.500.000,00. Perkiraan nilai sisa 
aktiva tersebut Rp750.000,00 dengan umur 
manfaat 3 tahun. Jika penyusutan dihitung 
dengan metode garis lurus, persentase 
penyusutannya adalah ....
a. 10% d. 40%
b. 20%  e. 50%
c. 30%

19. Tabel berikut merupakan tabel penyusutan 
nilai sebuah aktiva tetap dengan umur 
manfaat 4 tahun. 

Tahun 
ke-

Harga 
Perolehan 

(Rp)

Penyusutan 
(Rp)

Akumulasi 
Penyusutan 

(Rp)

Nilai Buku 
Akhir 

Tahun (Rp)

0
1
2

–
–
–

–
800.000,00
720.000,00

–
800.000,00

1.520.000,00

8.000.000,00
7.200.000,00
6.480.000,00

 Besar penyusutan nilai aktiva pada akhir 
tahun ke-4 adalah ....

a. Rp648.000,00  
b. Rp720.000,00  
c. Rp1.520.000,00
d.  Rp800.000,00
e. Rp583.200,00

20 .  Sebuah aktiva tetap dibeli  seharga 
Rp10.000.000,00. Umur manfaat aktiva 
tersebut 5 tahun. Dengan metode menurun 
berganda, besar penyusutannya pada akhir 
tahun kedua adalah ....
a. Rp1.800.000,00 
b. Rp3.000.000,00 
c. Rp2.000.000,00
d.  Rp1.200.000,00
e.  Rp1.080.000,00



155Matematika Keuangan

1.  Sebuah bank menawarkan program tabungan 
berjenis rente pranumerando dengan suku 
bunga cukup besar, yaitu 10% per tahun. 
Syarat yang diajukan bank tersebut adalah 
uang tabungan tidak boleh diambil sebelum 
5 tahun. Jika diambil sebelum waktunya, 
nasabah akan dikenakan denda sebesar 10% 
dari nilai akhir ketika uang diambil. Jika 
Dimas mengikuti program tersebut dengan 
menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 
setiap tahun dan mengambil tabungannya 
pada awal tahun keempat, berapakah jumlah 
tabungan Dimas?

2.  Pak Bimo membeli rumah dengan cara kredit 
dengan cicilan sebesar Rp4.000.000,00 yang 
dibayarkan setiap akhir tahun. Suku bunga 
yang ditetapkan sebesar 10% per tahun. Jika 
kredit lunas setelah 15 tahun, tentukan harga 
tunai rumah tersebut.

3.  Sebuah perusahaan meminjam uang ke bank 
sebesar Rp100.000.000,00. Suku bunga 
yang ditetapkan oleh bank adalah 10% per 

tahun. Jika perusahaan tersebut melunasi 
pinjamannya dalam waktu 5 tahun dengan 
pembayaran setiap akhir tahun, hitunglah 
anuitasnya dan buatlah tabel rencana 
angsurannya.

4. Suatu pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 
dilunasi dengan 5 anuitas tahunan dengan 
suku bunga 8% per tahun. Tentukan besar 
pembayaran terakhir jika anuitas:

 a.  dibulatkan ribuan ke atas,
 b.  dibulatkan ribuan ke bawah.
5.  Harga pembelian sebuah mesin adalah 

Rp15.000.000,00. Penyusutan harga mesin 
tersebut sebesar 7% dari nilai buku per tahun. 
Jika umur manfaat mesin tersebut 6 tahun, 
tentukan:

 a. besar penyusutan harga mesin itu pada 
akhir tahun,

 b. nilai buku akhir tahun ketiga,
 c. nilai sisa mesin tersebut.

Akuntan merupakan salah satu profesi yang bergerak di bidang ekonomi keuangan. Seorang akuntan 
bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta 
administrasi.

Pilihan Karir

II.  Kerjakanlah soal-soal berikut.
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I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat.
 Tuliskan jawabannya di buku latihan Anda.
1. Suatu jasa berbentuk uang yang diberikan

oleh seorang peminjam terhadap orang 
yang meminjamkan modal atas persetujuan
bersama disebut ....
a. suku bunga d. bunga 
b. deposito e. anuitas
c. valuta

2. Cara penyimpanan uang di bank dengan
ketentuan bahwa nasabah hanya dapat 
mengambil simpanannya pada waktu yang
telah ditentukan adalah ....
a. deposito d. menabung
b. valuta e. kredit 
c. bunga

3. Vira menabung di sebuah bank sebesar 
Rp200.000,00. Dalam waktu 2 tahun
tabungannya menjadi Rp232.000,00. Suku
bunga tunggal yang ditetapkan bank tersebut 
per tahunnya adalah ....
a. 6% d. 7%
b. 5% e. 8%
c. 6%

4. Pak Amir menyimpan uangnya di bank
sebesar Rp2.000.000,00 dengan suku bunga 
tunggal 9% per tahun. Besar bunga pada
bulan ke-10 adalah ....
a. Rp50.000,00 d. Rp125.000,00
b. Rp75.000,00 e. Rp150.000,00
c. Rp100.000,00

5. Bu Dian meminjam uang di sebuah bank 
sebesar Rp3.000.000,00. Uang yang ia terima 
Rp2.500.000,00. Jika pinjaman dilunasi dalam 
waktu satu tahun, persentase diskonto per 
tahun adalah ....
a. 15% d. 22,5% 
b. 17,5% e. 25% 
c. 20%

6. Bu Mia menyimpan uang dalam bentuk
deposito sebesar Rp4.000.000,00 dengan suku 
bunga majemuk 6% per tahun. Jumlah uang 
deposito Bu Mia pada tahun ke-6 adalah ....
a. Rp5.374.076,45
b. Rp5.474.076,45

c. Rp5.574.076,45
d. Rp5.674.076,45
e. Rp5.774.076,45

7. Modal sebesar Rp2.000.000,00 dibungakan
berdasarkan suku bunga majemuk 5% per tahun.
Besar modal setelah 6 tahun 2 bulan adalah ....
a. Rp155.344,49 d. Rp156.344,49
b. Rp166.344,49 e. Rp157.344,49
c. Rp165.344,49

8. Deret modal yang dibayarkan atau diterima
pada setiap jangka waktu tertentu yang
besarnya tetap adalah ....
a. rente
b. deposito
c. tabungan berjangka
d. bunga
e. aktiva

9. Bu Dina menyimpan uangnya di bank setiap awal
bulan sebesar Rp300.000,00 dengan sukubunga 
majemuk 3% per tahun. Jumlah uang Bu Dina
pada akhir tahun bulan ke-15 adalah ....
a. Rp4.591.808,58 
b. Rp4.590.808,58 
c. Rp4.589.808,58
d. Rp4.588.808,58
e. Rp4.587.808,58

10. Ika menabung di sebuah bank setiap akhir 
tahun sebesar Rp2.000.000,00. Bank tersebut 
menetapkan suku bunga sebesar 7,5% per 
tahun. Pada akhir tahun kedelapan jumlah
tabungan Ika sebesar ....
a. Rp18.892.742,01
b. Rp19.892.742,01
c. Rp20.892.742,01
d. Rp21.892.742,01
e. Rp22.892.742,01

11. Bu Mila membeli sebuah lemari es dengan
cara mencicil sebesar Rp300.000,00 per 
bulan selama setahun. Pembayaran dilakukan
setiap akhir bulan. Jika suku bunga yang 
dikenakan sebesar 24% per tahun, harga 
tunai lemari es tersebut adalah ....

Evaluasi Semester 2
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a. Rp3.771.206,37   d. Rp1.377.602,37
b. Rp3.177.602,37   e. Rp3.177.206,37
c. Rp3.117.006,37 

12. Suatu angsuran sebesar Rp25.000,00 setiap 
semester berjenis rente kekal postnumerando. 
Jika nilai tunainya sebesar Rp312.500,00, 
maka suku bunganya sebesar ....
a. 8% per 3 bulan d. 8% per tahun 
b. 8% per kuartal e. 8% per semester 
c. 8% per bulan

13. Sejumlah pembayaran yang sama besarnya 
yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan 
terdiri atas angsuran dan bunga adalah ....
a. deposito d. nilai akhir 
b. anuitas e. nilai tunai 
c. valuta

14. Pak Roni meminjam uang di sebuah bank 
sebesar Rp5.000.000,00. Suku bunga yang 
ditetapkan oleh bank tersebut adalah 10%. 
Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam waktu 
3 tahun dengan pembayaran dilakukan setiap 
akhir semester. Besar anuitas yang harus 
dibayar Pak Roni adalah ....
a. Rp945.087,34 
b. Rp955.087,34 
c. Rp965.087,34
d. Rp975.087,34
e. Rp985.087,34

Untuk soal nomor 15 sampai dengan nomor 19, 
gunakan tabel rencana angsuran berikut.

Angsuran 
ke-n

Utang (Rp) Bunga
Anuitas (Rp)

Angsuran 
Utang

Sisa 
Utang

1 1.000.000,00 7.500,00 79.951,48 920.048,52
2 920.048,52 6.900,36 80.551,11 839.497,41

12 0

15.  Besar anuitas untuk suatu peminjaman 
berdasarkan tabel rencana angsuran tersebut 
adalah ....
a. Rp79.951,48 
b. Rp87.451,48 
c. Rp6.900,36
d. Rp80.551,11
e. Rp7.500,00

16. Suku bunga yang dikenakan pada peminjaman 
setiap periodenya adalah ....
a. 0,005 d. 0,025 
b. 0,0075 e. 0,05 
c. 0,02

17. Besar angsuran pada akhir periode keempat 
adalah ....
a. Rp80.551,11 
b. Rp87.451,48 
c. Rp6.900,36
d. Rp81.763,91
e. Rp79.951,48

18. Sisa utang pada akhir periode kelima adalah 
....
a. Rp920.048,52 
b. Rp839.497,41 
c. Rp758.342,16
d. Rp676.578,25
e. Rp594.201,11

19. Jika anuitas dibulatkan sampai ratusan ke 
atas, pembayaran terakhirnya adalah ....
a. Rp86.844,57 
b. Rp86.744,57 
c. Rp86.644,57
d. Rp86.544,57
e. Rp86.444,57

20. Proses pengalokasian secara periodik 
(berkala) dari perolehan suatu aktiva ter-
hadap biaya perusahaan disebut ....
a. penyusutan d. nilai sisa 
b. aktiva e. rente 
c. anuitas

21. Segala sumber daya ekonomi suatu 
perusahaan yang berupa harta benda dan 
hak-hak yang dimiliki disebut ....
a. umur manfaat  
b. harga perolehan 
c. rente
d. aktiva
e. bunga

22. Perhatikan tabel penyusutan suatu aktiva tetap 
dengan umur manfaat 5 tahun berikut.

Tahun 
ke-

Harga 
Perolehan 

(Rp)

Penyusutan 
(Rp)

Akumulasi 
Penyusutan 

(Rp)

Nilai Buku 
Akhir Tahun 

(Rp)
0 – – – 10.000.000,00
1 10.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 8.250.000,00
2 8.250.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00
3 6.500.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 4.750.000,00
4
5

 Berdasarkan tabel tersebut, metode yang 
digunakan untuk menghitung penyusutan 
nilai aktivanya adalah ....
a. jumlah bilangan tahun 
b. metode menurun berganda 
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c. metode angka persen tetap
d. metode saldo menurun
e. metode garis lurus

23. Nilai sisa aktiva pada tabel nomor 22 adalah 
....
a. Rp3.750.000,00
b. Rp3.250.000,00
c. Rp3.000.000,00
d. Rp2.250.000,00
e. Rp1.250.000,00

24. Harga perolehan sebuah aktiva tetap adalah 
Rp20.000.000,00. Taksiran nilai sisa aktiva 
tersebut Rp2.500.000,00 dengan umur 
manfaat 3 tahun. Jika penyusutan nilai aktiva 
tersebut dihitung dengan menggunakan 
metode angka persen tetap, nilai buku pada 
akhir tahun kedua adalah ....

a.  Rp12.500.000,00 
b. Rp10.000.000,00 
c.  Rp7.500.000,00
d.  Rp5.000.000,00
e.  Rp2.500.000,00

25. Sebuah perusahaan membeli sebuah mesin 
dengan harga Rp8.000.000,00. Umur manfaat 
mesin tersebut 5 tahun. Jika penyusutan nilai 
mesin tersebut dihitung menggunakan metode 
menurun berganda, besar penyusutannya 
pada tahun ke-2 adalah ....
a. Rp1.880.000,00 
b. Rp1.900.000 ,00
c. Rp1.920.000,00
d. Rp1.940.000,00
e. Rp1.960.000,00

II.  Kerjakanlah soal-soal berikut.
1.  Tuliskan de nisi dari istilah-istilah berikut.

a.  modal  
b.  bunga  
c.  suku bunga 
d.  bunga tunggal eksak 
e.  bunga tunggal biasa
f. waktu rata-rata
g.  waktu eksak
h.  diskonto
i.  bunga majemuk
j.  frekuensi penggabungan
k.  periode bunga
l.  nilai tunai
m.  nilai akhir 
n.  valuta

2.  Pak Sena menyimpan sejumlah uang di bank 
dengan suku bunga tunggal 4% per tahun. 
Jika pada tahun kelima jumlah uang Pak 
Sena menjadi Rp3.000.000,00, berapakah 
uang yang disimpan Pak Sena?

3.  Sebuah perusahaan meminjam uang ke bank 
sebesar Rp100.000.000,00. Suku bunga yang 
ditetapkan oleh bank adalah 10% per tahun. 
Jika perusahaan tersebut melunasi pinjamannya 

dalam waktu 5 tahun dengan pembayaran 
setiap akhir tahun, hitunglah anuitasnya dan 
buatlah tabel rencana angsurannya.

4. Lengkapilah tabel rencana angsuran berikut.

Angsuran 
ke-n

Utang 
(Rp)

Bunga
Anuitas

Angsuran 
Utang

Sisa 
Utang

1 500.000,00 7.500,00 97.044,66
2
3
4
5 0

5. Sebuah koperasi membeli sebuah mesin 
fotokopi seharga Rp12.000.000,00. 
Perkiraan nilai sisa mesin fotokopi tersebut 
Rp3.000.000,00 dengan umur manfaat 5 tahun. 
Tentukan:
a. besar penyusutan nilai mesin 

fotokopi tersebut setiap tahun dengan 
menggunakan metode garis lurus,

b.  persentase penyusutan nilai mesin 
fotokopi tersebut setiap tahun dengan 
menggunakan angka persen tetap, 

c. tabel penyusutannya dari kedua 
metode tersebut.
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Tugas Observasi Semester 2

Materi Pokok: Matematika Keuangan
Tugas observasi ini dapat dikerjakan bersama 4 sampai dengan 5 orang teman Anda.
1. Kunjungilah salah satu tempat berikut yang sesuai dengan rumpun Anda.

a. Untuk rumpun Sosial
  • Dealer Motor atau Mobil,
  • Tempat Perkreditan Barang, dll.

b. Untuk rumpun Administrasi perkantoran
  • Perusahaan Percetakan,
  • Perusahaan Tekstil,    
  • Rental Mobil, 
  • Warnet, dll.

c. Untuk rumpun Akuntansi
  • Bank,
  • Koperasi, 
  • UKM, dll.
2.  Dari setiap rumpun, cari dan lengkapilah data yang disajikan seperti tabel berikut.

a. Untuk rumpun Sosial dan Akuntansi

No.
Jenis 

Barang
Besarnya 
Pinjaman

Suku Bunga
Lamanya 
Pinjaman

1.
2.
3.

b. Untuk rumpun Administrasi perkantoran

No. Jenis Peralatan
Harga Perolehan 

(Rp)
Nilai Sisa 

(Rp)
Umur 

Manfaat
1.
2.
3.

3. Dari data pada nomor 2, tentukanlah:
a. besarnya anuitas atau angsuran setiap jenis barang untuk data tabel 2a,
b. besarnya penyusutan setiap tahun dari setiap jenis peralatan pada tabel 2b.

4. Buatlah laporan dari tugas observasi yang telah Anda lakukan. Kemudian, 
kumpulkanlah kepada guru Anda.
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Kerjakan di buku latihan Anda.
I. Pilihlah satu jawaban yang tepat.

1. Jika A adalah bagian angka dan G adalah
bagian gambar dari uang logam maka ruang
sampel pada pelemparan sebuah uang logam
dan sebuah dadu adalah ....
a. {1, 2, 3, 4, 5, 6}
b. {A, G}
c. {A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2,

G3, G4, G5, G6}
d. {AA, AG, GA, AA}
e. {1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A}

2. Hasil kombinasi 2 unsur dari 5 unsur 
adalah ....
a. 120
b. 60
c. 20
d. 10
e. 5

3. Dalam suatu acara pemilihan pengurus 
suatu partai politik tersedia 7 calon untuk
menduduki jabatan sebagai ketua, wakil
ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya 
cara yang digunakan agar tidak ada jabatan 
rangkap adalah ....
a. 60
b. 120
c. 240
d. 480
e. 840

4. Suatu rapat direksi dihadiri oleh 10 pimpinan
perusahaan. Jika pada akhir rapat kesepuluh 
pimpinan perusahaan tersebut saling 
bersalaman, banyaknya seluruh salaman
yang dilakukan adalah ....
a. 25
b. 30
c. 35
d. 40
e. 45

5. Banyaknya cara menyusun huruf yang
terdiri atas huruf-huruf P, E, L, U, A, N, G 
adalah ....

a. 5.040
b. 2.520
c. 1.260
d. 630
e. 315

6. Pada sebuah kotak terdapat 6 kelereng 
berwarna merah dan 4 kelereng berwarna
biru. Jika diambil 3 kelereng secara acak,
peluang ketiganya berwarna biru adalah ....

a. 1
30

b.
2
30

c. 3
30

d. 4
30

e.
5
30

7. Peluang terambilnya kartu merah atau 
kartu As dari satu set lengkap kartu bridge 
adalah ....

a.
24
52

b.
26
52

c.
28
52

d.
30
52

e. 32
52

8. Dari 40 siswa kelas XII sebuah SMK 
diketahui 22 orang menyukai pelajaran
Matematika, 27 orang menyukai pelajaran
Akuntansi, 12 orang menyukai kedua
pelajaran tersebut, dan sisanya tidak
menyukai kedua pelajaran tersebut. Peluang
terambilnya murid dari semua siswa tersebut 
yang tidak menyukai pelajaran Matematika
dan Akuntansi adalah ....

Evaluasi Akhir Tahun
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a. 1
40

 

b. 
5
40  

c. 12
40

d. 
3

40

e. 22
40

 9. Dari soal nomor 8, peluang terpilihnya 
siswa yang menyukai pelajaran Akuntansi 
tetapi tidak menyukai pelajaran Matematika 
adalah ....

a. 7
8

 

b. 
6
8  

c. 5
8

d. 
4
8

e. 3
8

10. Peluang Adi dan Edo lulus UAN masing-
masing adalah 0,85 dan 0,79. Peluang Adi tidak 
lulus UAN dan Edo tidak lulus adalah ....
a. 0,0215 
b. 0,0315 
c. 0,0415
d. 0,0515
e. 0,1

11. Keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti 
adalah ....
a. data kontinu 
b. data kualitatif 
c. data kuantitatif
d. sampel
e. populasi

12. Jika suatu sampel menunjukkan data 
banyaknya jawaban yang salah dari ulangan 
Matematika 10 siswa kelas XII SMK Putra 
Bangsa, populasi yang tepat untuk sampel 
tersebut adalah ....
a.  banyaknya jawaban yang salah dari 

ulangan Matematika 10 siswa kelas X 
SMK Putra Bangsa 

b. banyaknya jawaban yang salah dari 
ulangan Matematika 10 siswa kelas 
XI SMK Putra Bangsa 

c. banyaknya jawaban yang salah dari 
ulangan Matematika semua siswa 
kelas XII SMK Putra Bangsa 

d. banyaknya jawaban yang salah dari 
ulangan Matematika semua siswa 
SMK Nusantara 

e. banyaknya jawaban yang salah dari 
ulangan Bahasa Indonesia semua 
siswa SMK Putra Bangsa

13. Berikut ini adalah data keuntungan sebuah 
kantin (dalam ratusan ribu rupiah) setiap 
bulan dari bulan Januari 2007 sampai dengan 
Desember 2007. 15, 18, 14, 20, 16, 17, 22, 
21, 16, 20, 18, 18. Rata-rata keuntungan dari 
kantin tersebut (dalam ratusan ribu rupiah) 
adalah ....
a. 13,92  
b. 14,92 
c. 15,92
d. 16,92
e. 17,92

14. Median dari soal nomor 13 adalah ....
a. 16 
b. 17 
c. 18
d. 19
e. 20

15. Modus dari soal nomor 13 adalah ....
a. 16 
b. 17 
c. 18
d. 19
e. 20

16. Bunga yang timbul setiap akhir jangka waktu 
tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya 
modal yang dipinjam disebut .... 
a. deposito 
b. valuta 
c. diskonto
d. bunga tunggal
e. bunga majemuk

17. Bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada 
saat menerima pinjaman adalah ....
a. deposito 
b. valuta 
c. diskonto
d. bunga tunggal
e. bunga majemuk
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18. Dian menabung di sebuah bank sebesar 
Rp2.000.000,00 dengan suku bunga tunggal 
5% per tahun. Besar tabungan Dian setelah 
3 tahun adalah ....
a. Rp2.250.000,00 
b. Rp2.300.000,00 
c. Rp2.350.000,00
d. Rp2.400.000,00
e. Rp2.450.000,00

19. Pak Hendra menerima pinjaman dari bank 
dengan diskonto sebesar 15% per tahun. 
Uang yang diterima Pak Hendra sebesar 
Rp5.950.000,00. Besar pinjaman Pak 
Hendra sebesar ....
a. Rp6.000.000,00 
b. Rp6.500.000,00
c. Rp6.750.000,00
d. Rp6.820.000,00
e. Rp7.000.000,00

20. Erna menyimpan uang di sebuah bank 
sebesar Rp1.000.000,00 dengan suku bunga 
majemuk sebesar 9% per tahun. Jumlah uang 
Erna pada tahun keempat adalah ....
a. Rp1.190.000,00 
b. Rp1.211.581,61 
c. Rp1.311.581,61
d. Rp1.411.581,61
e. Rp1.425.00,00

21. Bu Nia menyimpan uangnya di sebuah bank 
sebesar Rp5.000.000,00 dalam bentuk deposito. 
Bank tersebut menetapkan suku bunga deposito 
sebesar 8% per tahun. Pada tahun kesepuluh 
jumlah uang deposito Bu Nia adalah ....
a. Rp10.794.624,99 
b. Rp10.994.624,99 
c. Rp11.094.624,99
d. Rp11.294.624,99
e. Rp11.394.624,99

22. Suatu angsuran yang dibayarkan setiap akhir 
periode tertentu yang besarnya tetap dengan 
suku bunga yang diberikan adalah suku bunga 
majemuk merupakan angsuran berjenis ....
a. rente pranumerando 
b. rente postnumerando 
c. rente kekal pranumerando
d. nilai akhir rente pranumerando
e. nilai akhir rente postnumerando

23. Mila menabung di sebuah bank sebesar 
Rp50.000,00 setiap bulan. Suku bunga majemuk 
yang ditetapkan sebesar 7,5% per tahun. Jika 
ia menabung di setiap awal bulan, jumlah 
tabungannya pada akhir bulan ke-16 adalah ....
a. Rp847.857,66 
b. Rp846.857,66 
c. Rp845.857,66
d. Rp844.857,66
e. Rp843.857,66

24. Sebuah badan usaha memiliki kewajiban abadi 
untuk membayar sebesar Rp1.000.000,00 per 
bulan dengan suku bunga majemuk 2% per 
bulan. Pembayaran dilakukan setiap akhir 
bulan dan dimulai pada tanggal 31 Januari 
2009. Jika badan usaha tersebut ingin melunasi 
seluruh kewajibannya pada tanggal 31 januari 
2009 maka pembayarannya sebesar ....
a. Rp50.000.000,00
b. Rp100.000.000,00
c. Rp300.000.000,00
d. Rp500.000.000,00
e. Rp600.000.000,00

25. Sebuah pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 
harus dilunasi dengan 4 anuitas selama 4 tahun. 
Jika suku bunga majemuk yang ditetapkan 
15% per tahun, besar anuitasnya adalah ....
a. Rp1.801.061,41 
b. Rp1.701.061,41 
c. Rp1.601.061,41
d. Rp1.501.061,41
e. Rp1.401.061,41

26. Pak Ali meminjam uang di bank sebesar 
Rp10.000.000,00 dengan suku bunga majemuk 
10% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap 
akhir tahun selama 5 tahun. Sisa utang Pak Ali 
pada akhir tahun ke-3 adalah ....
a. Rp4.578.303,39 
b. Rp4.579.303,39 
c. Rp4.580.303,39
d. Rp4.581.303,39
e. Rp4.582.303,39

27. Perhatikan tabel rencana angsuran sebuah 
pinjaman berikut.

Angsuran 
ke-n

Utang (Rp) Bunga
Anuitas (Rp)

Angsuran 
Utang

Sisa 
Utang

1 3.000.000,00 240.000,00 924.100,54

2

3
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 Anuitas untuk pinjaman tersebut adalah ....
a. Rp924.100,54 
b. Rp240.000,00
c. Rp1.164.100,54
d. Rp3.000.000,00
e. Rp1.104.100,54

28. Sisa utang pada akhir periode kedua dari 
tabel nomor 27 adalah ....
a.  Rp166.071.96 
b.  Rp924.100,54 
c.  Rp998.028,59
d.  Rp1.077.870,87
e.  Rp2.075.899,46

29. Harga perolehan suatu aktiva adalah 
Rp6.000.000,00 dengan taksiran nilai 
sisanya adalah Rp750.000,00. Jika 
penyusutan nilai aktiva tersebut dihitung 
dengan menggunakan metode garis lurus dan 
diperoleh Rp1.312.500,00 per tahun. Umur 
manfaatnya adalah ....

a. 1 tahun 
b. 2 tahun 
c. 3 tahun
d. 4 tahun
e. 5 tahun

30. Sebuah aktiva tetap dibeli dengan harga 
Rp15.000.000,00. Umur manfaat aktiva 
tersebut adalah 8 tahun. Jika penyusutan nilai 
aktiva tersebut dihitung dengan menggunakan 
metode menurun berganda, nilai buku pada 
akhir tahun ketiga adalah ....
a.  Rp6.728.125,00
b.  Rp6.628.125,00
c.  Rp6.528.125,00
d. Rp6.428.125,00
e.  Rp6.328.125,00

II. Kerjakan soal-soal berikut.
1.  Seorang pengusaha akan membangun sebuah 

mal. Terdapat tiga pilihan daerah untuk 
membangun mal, yaitu Jawa Barat, Bali, 
atau Lombok. setiap lokasi terletak di pusat 
kota atau pinggiran kota dengan dua pilihan 
mal yang dapat dibangun, yaitu mal tematik 
atau mal bukan tematik. 
a.  Buatlah diagram pohon yang menunjukkan 

unsur-unsur ruang sampel.
b.  Tulislah ruang sampelnya.
c.  Diketahui biaya pembangunan mal 

(dalam ratusan juta) sebagai berikut.

Mal Temanik Mal Bukan Temanik
20 18,5

 Diketahui biaya perizinan pembangunan 
mal (dalam jutaan) di Jawa Barat, Bali, dan 
lombok sebagai berikut.

Jawa Barat Bali Lombok
13 10,5 12

 Diketahui biaya perizinan pembangunan 
mal (dalam jutaan rupiah) di pusat kota dan 
pinggiran kota sebagai berikut.

Jawa Barat Bali Lombik

Pusat 
Kota

Pinggiran 
Kota

Pusat 
Kota

Pinggiran 
Kota

Pusat 
Kota

Pinggiran 
Kota

10 8 12 6 9 5

 Tentukan biaya pembangunan mal yang 
termurah dan termahal.

2.  Sebuah survei menunjukkan tujuan 
wisatawan Jakarta pergi ke Bandung setiap 
akhir minggu adalah untuk belanja, untuk 
wisata rohani, atau keduanya. Dari 100 
wisatawan Jakarta diperoleh data berikut. 
Sebanyak 80 orang bertujuan belanja, 30 
orang bertujuan wisata rohani, dan 10 orang 
keduanya. Tentukan:
a.  peluang wisatawan Jakarta yang 

bertujuan belanja,
b.  peluang wisatawan Jakarta yang 

bertujuan wisata rohani, 
c.  peluang wisatawan Jakarta yang 

bertujuan belanja dan wisata rohani, 
d.  peluang wisatawan Jakarta yang 

bertujuan belanja atau wisata rohani, 
e.  Jika rata-rata pemasukan dari 

wisatawan Jakarta yang belanja 
adalah Rp1.000.000,00, dari wisata 
rohani Rp500.000,00, berapakah 
pemasukan kota Bandung dari seratus 
wisatawan tersebut?

3. Data perkiraan pertumbuhan penduduk 
sepuluh negara di Asia Tenggara pada tahun 
2004 sebagai berikut.
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Negara
Pertumbuhan 
Penduduk (%)

Indonesia 1,49
Malaysia 1,83
Brunei Darussalam 1,95
Singapura 3,38
Thailand 0,91
Filipina 1,88
Kamboja 1,8
Vietnam 1,3
Laos 2,44
Myanmar 0,47

 Berdasarkan data tersebut,
a. buatlah diagram batangnya dengan 

sumbu-x menyatakan negara dan 
sumbu-y menyatakan pertumbuhan 
penduduk,

b. tentukan negara mana yang 
pertambahan penduduknya terbesar 
dan terkecil,

c. berikan perkiraan faktor-faktor yang 
menyebabkan pertumbuhan penduduk 
di suatu negara lebih rendah atau 
lebih tinggi dari negara lain.

4.  Berikut ini adalah data Gross Domestic 
Product (GDP) dan Gross Domestic Product 
(GDP) per kapita delapan negara di Asia 
Tenggara pada tahun 2002.

Negara
GDP (dalam 

milyar)
GDP per 
Kapita

Indonesia $172,9 $820
Malaysia $94,9 $3.900
Singapura $87 $15.060
Thailand $126,9 $2.060
Filipina $78 $980
Kamboja $4 $320
Vietnam $35,1 $440
Laos $1,7 $300

 Berdasarkan data tersebut, 
a. tentukan rata-rata, median, kuartil 

pertama, kedua, dan ketiga, serta 
simpangan baku dari GDP dan GDP 
per kapita kedelapan negara tersebut, 

b.  berdasarkan besar simpangan baku 
yang diperoleh, bagaimanakah 
penyebaran GDP per kapita dari 
kedelapan negara tersebut (sangat 
beragam atau seragam)? Berikan 
perkiraan faktor-faktor yang 
mempengaruhi GDP per kapita 
di suatu negara sangat tinggi 
dibandingkan negara yang lain,

c.  ditinjau dari GDP, GDP Indonesia 
terletak di antara kuartil berapa? 

d.  ditinjau dari GDP per kapita, GDP 
per kapita Indonesia terletak di antara 
kuartil berapa?

5.  Gita menabung sebesar Rp500.000,00 di 
sebuah bank dengan suku bunga tunggal 
sebesar 4% per tahun. Jika pada tahun ke-n 
jumlah tabungan Gita menjadi Rp600.000,00, 
tentukan n.

6.  Bu Nita mendepositokan uangnya sebesar 
Rp10.000.000,00. Tentukan besar deposito 
tersebut pada tahun ke-7 jika suku bunga 
yang ditetapkan sebesar 
a. 5% per tahun,  
b.  6% per tahun,  
c.  6,5% per tahun,
d.  9,5% per tahun.

7.  Pak  Doni  membel i  rumah dengan 
cara mencicil. Besarnya cicilan adalah 
Rp5.000.000,00 per tahun dengan suku 
bunga sebesar 5,5% per tahun. Pembayaran 
cicilan dilakukan setiap akhir tahun selama 
15 tahun. Jika biaya administrasi yang 
dibayarkan pada tahun pertama cicilan 
sebesar 2% dari harga tunai rumah tersebut, 
berapakah jumlah harga tunai rumah dengan 
biaya administrasinya?

8.  Pak Toni meminjam uang di bank sebesar 
Rp15.000.000,00 untuk modal usaha. 
Peminjaman dilunasi selama 5 tahun dengan 
pembayaran di setiap akhir tahun. Jika bank 
tersebut menetapkan suku bunga sebesar 
8,5% per tahun, berapa besar angsurannya 
pada akhir tahun keempat?
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9.  Lengkapi tabel rencana angsuran dari suatu 
pinjaman berikut.

Angsuran 
ke-n

Utang (Rp) Bunga
Anuitas (Rp)

Angsuran 
Utang

Sisa 
Utang

1 15.000.000,001.125.000,00 2.631.846.82

2

3

4

5 0

10.  Tabel berikut adalah tabel penyusutan nilai 
suatu aktiva tetap dengan umur manfaat 
5 tahun. Lengkapilah tabel perhitungan 
penyusutan berikut menggunakan metode 
angka persen tetap.

Tahun 
ke-n

Harga 
Perolehan 

(Rp)

Penyusutan 
(Rp)

Akumulasi 
Penyusutan 

(Rp)

Nilai Buku 
Akhir Tahun 

(Rp)

0 – – – 25.000.000,00

1 1.250.000,00

2

3

4

5
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Bab 1

Evaluasi Materi Bab 1
I. 1. c 11. b
 3. b 13.  a
 5.  c 15.  d
 7.  b 17.  c 
 9.  c 19.  b 

II. 1. a.  60   5.  a.  45

  c.  35    c.  
4

15
 3.  a.  72    e.  

1
15

  c.  
2
3

Bab 2

Evaluasi Materi Bab 2
I. 1.  a 11.  e
 3.  e 13.  d
 5.  b 15.  d
 7.  d 17. e
 9.  d 19.  b

II. 1. Jawaban dapat dilihat di daftar istilah
 3.  a. x  = 39,55; Me = 35,5
  c. s2 = 171,082; s = 13,08
 5.  x = 9

Evaluasi Semester 1
I. 1.  e 11.  a 21.  b
 3.  c 13.  b 23.  a
 5. b 15.  b 25.  e
 7.  a 17.  d
 9.  a 19.  a

II. 1.  a.  12 cara    5.  a.  x  = 2,7; M
e
 = 2

 3.  Banyak perusahaan A = 15  c.  s = 2,25
  Banyak perusahaan B = 60
  Banyak perusahaan C = 225

Bab 3

Evaluasi Materi Bab 3
I.  1.  e 11.  e
  3.  d 13. a
  5.  e 15.  e
  7.  c 17.  b
  9.  a 19.  e

II. 1.  Rp13.783.770,00  5.  a.  Rp976.500,00
 3.  Rp26.379.748,00   c.  Rp976.500,00

Evaluasi Semester 2
I. 1.  d 11.  b 21.  d
 3.  e 13.  b 23.  e
 5.  c 15.  b 25.  c
 7.  d 17.  d
 9.  a 19.  a

II. 1.  Jawaban dapat dilihat di daftar istilah
 3.  Rp26.379.748,00
 5.  a.  15%

Evaluasi Akhir Tahun
I. 1.  c 11.  e 21.  a
 3.  e 13.  e 23.  e
 5.  a 15.  c 25.  e
 7.  c 17.  c 27.  c
 9.  e 19.  e 29. d

II. 1. a. 

Jawa Barat

Daerah 
untuk 

membangun 
mal

Bali

Lombok

pusat kota

Letak 
pembangunan 

mal

pusat kota

pusat kota

pinggir kota

pinggir kota

pinggir kota

mal tematik
mal bukan tematik

Jenis mal

mal tematik
mal bukan tematik

mal tematik
mal bukan tematik

mal tematik
mal bukan tematik

mal tematik
mal bukan tematik

mal tematik
mal bukan tematik

  c. Biaya pembangunan mal termurah adalah 
pembangunan mal bukan tematik yang dibangun di 
pinggir kota di daerah Lombok, yaitu sebesar 1,867 
milyar rupiah. Biaya pembangunan mal termahal 
adalah pembangunan mal tematik yang dibangun di 
pusat kota di daerah Jawa Barat, yaitu sebesar 2,023 
milyar rupiah.

 3.  a. 
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M
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0,5
1

1,5
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2,5
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3,5
4

  c.  Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan 
penduduk di suatu negara lebih rendah atau lebih 
tinggi di antaranya keadaan perekonomian suatu 
negara, dorongan pemerintah, terjadi peperangan, 
pendidikan, budaya, dll.

 5.  n = 5
 7.  Rp51.191.662,81
 9.

Angsuran 
ke-

Utang (Rp)

Anuitas
Sisa Utang 

(Rp)Bunga (Rp)
Angsuran 

Utang (Rp)

1 15.000.000,00 1.125.000,00 2.582.470,77 12.417.529,23

2 12.417.529,23 931.314,69 2.776.156,06 9.641.373,16

3 9.641.373.16 723.102,99 2.984.367,78 6.657.005,38

4 6.657.005,38 499.275,40 3.208.195,36 3.448.810,02

5 3.448.810,02 258.660,75 3.448.810,02 0,00

Kunci Jawaban
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Anuitas: Sejumlah pembayaran yang sama 
besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka 
waktu dan terdiri atas angsuran dan bunga  •  109

B

Bunga: Jasa yang diberikan kepada peminjam 
uang (kreditur)  •  109

D

Data: Kumpulan semua datum  •  46
Data diskrit: Data hasil menghitung  •  46
Data kualitatif: Data yang bukan merupakan 
bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, 
keadaan atau gambaran dari kualitas objek yang 
diteliti.  •  46
Data kontinu: Data hasil pengukuran  •  46
Desil: Pembagian sekumpulan data statistik 
terurut menjadi sepuluh bagian yang sama 
banyak  •  44

F

Frekuensi Harapan: Banyaknya kejadian yang 
diharapkan muncul  •  25

H

Harga Perolehan: Harga pembelian sebuah 
aktiva tetap ditambah biaya-biaya lainnya 
sehingga aktiva tetap tersebut siap dimiliki dan 
dipakai  •  110
Histogram: Gra k yang menyajikan data dari 
tabel distribusi frekuensi  •  44

J

Jangkauan: Selisih data terbesar dengan data 
terkecil  •  58

K

Kejadian: Sebarang himpunan bagian dari ruang 
sampel  •  1
Kombinasi: Susunan dari semua atau sebagian 
unsur suatu himpunan yang tidak mementingkan 
urutan unsurnya  •  1

Kuartil: Pembagian sekumpulan data statistik 
terurut menjadi empat bagian yang sama 
banyak  •  79

M

Median: Nilai tengah dari sekumpulan data 
statistik terurut  •  44
Modus: Datum yang sering muncul  •  44

N

Nilai akhir:  Jumlah seluruh angsuran dan 
bunga-bunga yang dihitung pada masa bunga 
terakhir •  111
Nilai sisa: Nilai aktiva tetap setelah masa taksiran 
umur ekonomis selesai  •  146
Nilai tunai: Jumlah seluruh nilai tunai angsuran 
yang dihitung pada awal atau akhir masa bunga 
pertama  •  111

O

Ogif: Kurva yang diperoleh dari data tabel 
distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau 
kurang dari  •  48

P

Penyusutan: Besaran pengurangan nilai aset 
suatu perusahaan  •  109
Permutasi: Susunan dari semua atau sebagian 
unsur suatu himpunan yang mementingkan urutan 
unsurnya  •  1
Persentil: Pembagian sekumpulan data statistik 
terurut menjadi sepuluh bagian yang sama 
banyak  •  78
Populasi: Seluruh objek yang akan diamati  •  43

R

Rata-rata: Jumlah semua data dibagi banyaknya 
data  •  43
Rente: Deret modal yang dibayarkan atau 
diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang 
besarnya tetap  •  123
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Rente postnumerando: Suatu rente yang 
waktu pembayarannya dilakukan setiap akhir 
periode  •  110
Rente pranumerando: Suatu rente yang 
waktu pembayarannya dilakukan setiap awal 
periode  •  152
Ruang Sampel : Himpunan dari semua hasil yang 
mungkin terjadi pada percobaan  •  3

S

Sampel: Himpunan bagian dari populasi  •  46
Simpangan baku: Akar positif dari nilai 
varians   •  90
Statistik: Data-data yang dikumpulkan dan telah 
disusun dalam suatu tabel atau diagram  •  43

Statistika: Ilmu yang mempelajari cara-cara 
mengumpulkan data, menganalisa data, dan 
menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan serta 
penganalisaan data yang telah dilakukan  •  43
Suku bunga: besarnya bunga atau jasa yang 
ditetapkan oleh bank  •  101

T

Titik contoh: Anggota himpunan dari ruang 
sampel  •  3

U

Umur ekonomit: Masa pemakaian aktiva tetap yang 
masih mendatangkan manfaat ekonomi  •  146

V

Varians: Ukuran penyebaran data terhadap nilai 
rata-rata  •  90
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Lampiran

n 0,01 (1%) 0,015 (1,5%) 0,02 (2%) 0,025 (2,5%) 0,03 (3%) 0,035 (3,5%)

  1 1,01000 1,01500 1,02000 1,02500 1,03000 1,03500

  2 1,02010 1,03022 1,04040 1,05062 1,06090 1,07122

  3 1,03030 1,04568 1,06121 1,07689 1,09273 1,10872

  4 1,04060 1,06136 1,08243 1,10381 1,12551 1,14752

  5 1,05101 1,07728 1,10408 1,13141 1,15927 1,18769

  6 1,06152 1,09344 1,12616 1,15969 1,19405 1,22926

  7 1,07214 1,10984 1,14869 1,18869 1,22987 1,31661

  8 1,08286 1,12649 1,17166 1,21840 1,26677 1,36290

  9 1,09369 1,14339 1,19509 1,24886 1,30477 1,41060

10 1,10462 1,16054 1,21899 1,28008 1,34392 1,45997

11 1,11567 1,17795 1,24337 1,31209 1,38423 1,51107

12 1,12683 1,19562 1,26824 1,34489 1,42576 1,56396

13 1,13809 1,21355 1,29361 1,37851 1,46853 1,61869

14 1,14947 1,23176 1,31948 1,41297 1,51259 1,67535

15 1,16097 1,25023 1,34587 1,44830 1,55797 1,67535

16 1,17258 1,26899 1,37279 1,48451 1,60471 1,73399

17 1,18430 1,28802 1,40024 1,52162 1,65285 1,79468

18 1,19615 1,30734 1,42825 1,55966 1,70243 1,65749

19 1,20811 1,32695 1,45681 1,59865 1,75351 1,92250

20 1,22019 1,34686 1,48595 1,63862 1,80611 1,98979

21 1,23239 1,36706 1,51567 1,67958 1,86029 2,05943

22 1,24472 1,38756 1,54598 1,72157 1,91610 2,13151

23 1,25716 1,40838 1,57690 1,76461 1,97359 2,20611

24 1,26973 1,42950 1,60844 1,80873 2,03279 2,28333

25 1,28243 1,45095 1,64061 1,85394 2,09378 2,36324

26 1,29526 1,47271 1,67342 1,90029 2,15659 2,44596

27 1,30821 1,49480 1,70689 1,94780 2,22129 2,53157

28 1,32129 1,51722 1,74102 1,99650 2,28793 2,62017

29 1,33450 1,53998 1,77584 2,04641 2,35657 2,71188

30 1,34785 1,56308 1,81136 2,09757 2,42726 2,80679

Daftar (1 + i)n
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172 Aktif Menggunakan Matematika untuk Kelas XII SMK/MAK
Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi

n 0,04 (4%) 0,045 (4,5%) 0,05 (5%) 0,06 (6%) 0,07 (7%) 0,08 (8%)

 1 1,04000 1,04500 1,05000 1,06000 1,07000 1,08000

 2 1,08160 1,09202 1,10250 1,12360 1,14490 1,16640

 3 1,12486 1,14117 1,15762 1,19102 1,22504 1,25971

 4 1,16986 1,19252 1,21551 1,26248 1,31080 1,36049

 5 1,21665 1,24618 1,27628 1,33823 1,40255 1,46933

 6 1,26532 1,30226 1,34010 1,41852 1,50073 1,58687

 7 1,31593 1,36086 1,40710 1,50363 1,60578 1,71382

 8 1,36857 1,42210 1,47746 1,59385 1,71819 1,85093

 9 1,42331 1,48610 1,55133 1,68948 1,83846 1,99900

10 1,48024 1,55297 1,62889 1,79085 1,96715 2,15892

11 1,53945 1,62285 1,71034 1,89830 2,10485 2,33164

12 1,60103 1,69588 1,79586 2,01220 2,25219 2,51817

13 1,66507 1,77220 1,88565 2,13293 2,40985 2,71962

14 1,73168 1,85194 1,97993 2,26090 2,57853 2,93719

15 1,80094 1,93528 2,07893 2,39656 2,75903 3,17217

16 1,87298 2,02237 2,18287 2,54035 2,95216 3,42594

17 1,94790 2,11338 2,29202 2,69277 3,15882 3,70002

18 2,02582 2,20848 2,40662 2,85434 3,37993 3,99602

19 2,10685 2,30786 2,52695 3,02560 3,61653 4,31570

20 2,19112 2,41171 2,65330 3,20714 3,86968 4,66096

21 2,27877 2,52024 2,78596 3,39956 4,14056 5,03383

22 2,36992 2,63365 2,92526 3,60354 4,43040 5,43654

23 2,46472 2,75217 3,07152 3,81975 4,74053 5,87146

24 2,56330 2,87601 3,22510 4,04893 5,07237 6,34118

25 2,66584 3,00543 3,38635 4,29187 5,42743 6,84848

26 2,77247 3,14068 3,55567 4,54938 5,80735 7,39635

27 2,88337 3,28201 3,73346 4,82235 6,21387 7,98806

28 2,99870 3,42970 3,92013 5,11169 6,64884 8,62711

29 3,11865 3,58404 3,11614 5,41839 7,11426 9,31727

30 3,24340 3,74532 3,32194 5,74349 7,61226 10,06266

Daftar (1 + i)i n



173Lampiran

n 0,01 (1%) 0,015 (1,5%) 0,02 (2%) 0,025 (2,5%) 0,03 (3%) 0,035 (3,5%)

 1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

 2 2,01000 2,02000 2,02000 2,02500 2,03000 2,03500

 3 3,03010 3,06040 3,06040 3,07562 3,09090 3,10622

 4 4,06040 4,12161 4,12161 4,15252 4,18363 4,21494

 5 5,10101 5,20404 5,20404 5,25633 5,30914 5,36247

 6 6,15202 6,30812 6,30812 6,38774 6,46841 6,55015

 7 7,21354 7,43428 7,43428 7,54743 7,66246 7,77941

 8 8,28567 8,58297 8,58297 8,73612 8,89234 9,05169

 9 9,36853 9,75463 9,75463 9,95452 10,15911 10,36850

10 10,46221 10,94972 10,94972 11,20338 11,46388 11,73139

11 11,56683 12,16872 12,16872 12,48347 12,80780 13,14199

12 12,68250 13,41209 13,41209 13,79555 14,19203 14,60196

13 13,80933 14,68033 14,68033 15,14044 15,61779 16,11303

14 14,94742 15,97394 15,97394 16,51895 17,08632 17,67699

15 16,09690 17,29342 17,29342 17,93193 18,59891 19,29568

16 17,25786 18,63929 18,63929 19,38022 20,15688 20,97103

17 18,43044 20,01207 20,01207 20,86473 21,76159 22,70502

18 19,61475 21,41231 21,41231 22,38635 23,41444 24,49969

19 20,81090 22,84056 22,84056 23,94601 25,11687 26,35718

20 22,01900 24,29737 24,29737 25,54466 26,87037 28,27968

21 23.23919 25,78332 25,78332 27,18327 28,67649 30,26947

22 24,47159 27,29898 27,29898 28,86286 30,53678 32,32890

23 25,71630 28,84496 28,84496 30,58443 32,45288 34,46041

24 26,97346 30,42186 30,42186 32,34904 34,42647 36,66653

25 28,24320 32,03030 32,03030 34,15776 36,45926 38,94986

26 29,52563 33,67091 33,67091 36,01171 38,55304 41,31310

27 30,82089 35,34432 35,34432 37,91200 40,70963 43,75906

28 32,12910 37,05121 37,05121 39,85980 42,93092 46,29063

29 33,45039 38,79223 38,79223 41,85630 45,21885 48,91080

30 34,78489 40,56808 40,56808 43,90270 47,57542 51,62268

Daftar (1+ ) – 1
i

n



174 Aktif Menggunakan Matematika untuk Kelas XII SMK/MAK
Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi

n 0,04 (4%) 0,045 (4,5%) 0,05 (5%) 0,06 (6%) 0,07 (7%) 0,08 (8%)

  1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

  2 2,04000 2,04500 2,05000 2,06000 2,07000 2,08000

  3 3,12160 3,13702 3,15250 3,18360 3,21490 3,24640

  4 4,24646 4,27819 4,31012 4,37462 4,43994 4,50611

  5 5,41632 5,47071 5,52563 5,63709 5,75074 5,86660

  6 6,63298 6,71689 6,80191 6,97532 7,15329 7,33593

  7 7,89829 8,01915 8,14201 8,39384 8,65402 8,92280

  8 9,21423 9,38001 9,54911 9,89747 10,25980 10,63663

  9 10,58280 10,80211 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756

10 12,00611 12,28821 12,57789 13,18079 13,81645 14,48656

11 13,48635 13,84118 14,20679 14,97164 15,78360 16,64549

12 15,02581 15,46403 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713

13 16,62684 17,15991 17,71298 18,88214 20,14064 21,49530

14 18,29191 18,93211 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492

15 20,02359 20,78405 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211

16 21,82453 22,71934 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428

17 23,69751 24,74171 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023

18 25,64541 26,85508 28,13238 30,90565 33,99903 37,45024

19 27,67123 29,06356 30,53900 33,75999 37,37896 41,44626

20 29,77808 31,37142 33,06595 36,78559 40,99549 45,76196

21 31,96920 33,78314 35,71925 39,99273 44,86518 50,42292

22 34,24797 36,30338 38,50521 43,39229 49,00574 55,45676

23 36,61789 38,93703 41,43048 46,99583 53,43614 60,89330

24 39,08260 41,68920 44,50200 50,81558 58,17667 66,76476

25 41,64591 44,56521 47,72710 54,86451 63,24904 73,10594

26 44,31174 47,57064 51,11345 59,15638 68,67647 79,95442

27 47,08421 50,71132 54,66913 63,70577 74,48382 87,35077

28 49,96758 53,99333 58,40258 68,52811 80,69769 95,33883

29 52,96629 57,42303 62,32271 73,63980 87,34653 103,96594

30 56,08494 57,42303 66,43885 79,05819 94,46079 113,28321

Daftar (1+ ) – 1
i

n



175Lampiran

n 0,01 (1%) 0,015 (1,5%) 0,02 (2%) 0,025 (2,5%) 0,03 (3%) 0,035 (3,5%)

 1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

 2 0,49751 0,49628 0,49505 0,49383 0,49261 0,49140

 3 0,33002 0,32838 0,32675 0,32514 0,32353 0,32193

 4 0,24628 0,24444 0,24262 0,24082 0,23903 0,23725

 5 0,19604 0,19409 0,19216 0,19025 0,18835 0,18648

 6 0,16255 0,16053 0,15853 0,15655 0,15460 0,15267

 7 0,13863 0,13656 0,13451 0,13250 0,13051 0,12854

 8 0,12069 0,11858 0,11651 0,11447 0,11246 0,11048

 9 0,10674 0,10461 0,10252 0,10046 0,09843 0,09645

10 0,09558 0,09133 0,09133 0,08926 0,08723 0,08524

11 0,08645 0,08429 0,08218 0,08011 0,07808 0,07609

12 0,07885 0,07688 0,07456 0,07249 0,07046 0,06848

13 0,07241 0,07024 0,06812 0,06605 0,06403 0,06206

14 0,06690 0,06472 0,06260 0,06054 0,05853 0,05657

15 0,06212 0,059944 0,05783 0,05577 0,05377 0,05183

16 0,05794 0,05577 0,05365 0,05160 0,04961 0,04768

17 0,05426 0,05208 0,04997 0,04793 0,04595 0,04404

18 0,05098 0,04881 0,04670 0,04467 0,04271 0,04082

19 0,06212 0,04588 0,04378 0,04176 0,03981 0,03794

20 0,05794 0,04325 0,04116 0,03915 0,03722 0,03536

21 0,05426 0,04087 0,03878 0,03679 0,03487 0,03304

22 0,05098 0,03870 0,03663 0,03465 0,03275 0,03093

23 0,04805 0,03673 0,03467 0,03270 0,03081 0,02902

24 0,04542 0,03492 0,03287 0,03091 0,02905 0,02727

25 0,04303 0,03326 0,03122 0,02928 0,02743 0,02567

26 0,04086 0,03173 0,02970 0,02777 0,02594 0,02421

27 0,03889 0,03032 0,02829 0,02638 0,02456 0,02285

28 0,03707 0,02900 0,02699 0,02509 0,02329 0,02160

29 0,03541 0,02778 0,02578 0,02359 0,02211 0,02045

30 0,03387 0,02664 0,02465 0,02278 0,02102 0,01937

Daftar
i

n(1+ )i – 1



176 Aktif Menggunakan Matematika untuk Kelas XII SMK/MAK
Rumpun Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi

n 0,04 (4%) 0,045 (4,5%) 0,05 (5%) 0,0,06 (6%) 0,07 (7%) 0,08 (8%)

  1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

  2 0,49020 0,48900 0,48780 0,48544 0,48309 0,48037

  3 0,32035 0,31877 0,31721 0,31411 0,31105 0,30803

  4 0,23549 0,23374 0,23201 0,22859 0,22523 0,22192

  5 0,18463 0,18279 0,18097 0,17740 0,17389 0,17046

  6 0,15076 0,14888 0,14702 0,14336 0,13980 0,13632

  7 0,12661 0,12470 0,12282 0,11914 0,11555 0,11207

  8 0,10853 0,10661 0,10472 0,10104 0,09747 0,09401

  9 0,09449 0,09257 0,09069 0,08702 0,08349 0,08008

10 0,08329 0,08138 0,07950 0,07587 0,07238 0,06903

11 0,07415 0,07225 0,07039 0,06679 0,06336 0,06008

12 0,06655 0,06467 0,06283 0,05928 0,05590 0,05270

13 0,06014 0,05828 0,05646 0,05296 0,04965 0,04652

14 0,05467 0,05282 0,15102 0,04758 0,04434 0,04130

15 0,04994 0,04811 0,04634 0,04296 0,03979 0,03683

16 0,04582 0,04402 0,04227 0,03895 0,03586 0,03298

17 0,04220 0,04042 0,03870 0,03544 0,03243 0,02963

18 0,03899 0,03724 0,03555 0,03236 0,02941 0,02670

19 0,03614 0,03441 0,03275 0,02962 0,02675 0,02413

20 0,03358 0,03188 0,03024 0,02718 0,02439 0,02185

21 0,03128 0,02960 0,02800 0,02500 0,02229 0,01983

22 0,02920 0,02755 0,02597 0,02305 0,02041 0,01803

23 0,02731 0,02568 0,02414 0,02128 0,01871 0,01642

24 0,02559 0,02399 0,02247 0,01968 0,01719 0,01498

25 0,02401 0,02244 0,02095 0,01823 0,01581 0,01368

26 0,02257 0,02102 0,01956 0,01690 0,01456 0,01251

27 0,02124 0,01972 0,01829 0,01570 0,01343 0,01145

28 0,02001 0,01852 0,01712 0,01459 0,01239 0,01049

29 0,01888 0,01741 0,01605 0,01358 0,01145 0,00962

30 0,01783 0,01639 0,01505 0,01265 0,01059 0,00883

Sumber: Applied Mathematics for Bussines Economics and the Social Sciences, 1993

Daftar
i

n(1+ )i – 1



Daftar Simbol
S : ruang sampel

n(S) : banyaknya kejadian yang mungkin 
terjadi

n! : n faktorial

P
m

n : permutasi m unsur dari n unsur

C
m

n : kombinasi m unsur dari n unsur

E
1

: kejadian pertama

P
siklis

: permuatasi siklis

» : gabungan

« : irisan

+ : tambah

– : kurang

¥ : kali

: : bagi
–x : rata-rata

Me : median

Mo : modus

Q
i

: kuartil ke-i

D
i

: desil ke-i

P
i

: persentil ke-i

J : rentang atau jangkauan

SR : simpangan rata-rata

s2 : varians

s : simpangan baku

xi : data ke-i

p : panjang kelas

F : frekuensi

n : banyak data

xmaxx : data terbesar

xmin : data terkecil

 : notasi penjumlahan

N
a

: nilai akhir

N
t

N : nilai tunai

i : suku bunga

A : anuitas

D : besarnya penyusutan

T : persentase penyusutan

 : lebih dari atau sama dengan

 : kurang dari atau sama dengan

> : lebih dari

< : kurang dari
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