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Introduction
◦ Matematika dalam kehidupan bisnis digunakan sebagai media atau alat untuk
menyederhanakan penyajian dan pemahaman masalah dimana dengan penggunaan
bahasa matematika, masalah-masalah yang ada dalam dunia bisnis dapat menjadi
lebih sederhana untuk disajikan, dipahami, dianalisis, dan dipecahkan. Konsep-
konsep matematika sangat penting dalam dunia bisnis untuk menganalisis suatu
permasalahan serta berfungsi untuk merumuskan hubungan antarvariabel
tersebut dalam bentuk persamaan matematis, agar dapat diuji keberlakuannya
secara empiris.
◦ Model-model dalam matematika digabungkan dengan konsep-konsep dunia bisnis
sehingga penerapan model-model matematika dapat menerangkan konsep dunia
bisnis sehingga suatu konsep dapat lebih dipahami serta dapat menggambarkannya
dalam contoh-contoh prakteknya.



Introduction 
◦ Matematika ekonomi dan bisnis digunakan untuk pendekatan dalam analisa
ekonomi/bisnis dengan menggunakan simbol-simbol matematis yang dinyatakan
dalam suatu permasalahan ekonomi. Matematika ekonomi ini dapat digunakan
dalam teori ekonomi makro atau mikro, keuangan negara, ekonomi perkotaan
dan sebagainya.
◦ Matematika ekonomi merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam
mempelajari analisis ekonomi. Ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis
untuk menyatakan permasalahan ekonomi serta menggunakan dalil-dalil matematis
untuk membantu pembahasan masalah tersebut. Matematika ekonomi digunakan
dalam berbagai ilmu lain seperti, ekonomi mikro, ekonomi makro, metode
kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat analisis
dalam pendekatannya



Definisi
◦ Matematika Bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan, di mana masalah yang
muncul dalam ekonomi/bisnis seperti biaya, harga, upah tenaga kerja, permintaan dan
penawaran, penghasilan dan laba, produksi dan sebagainya diselesaikan dengan menggunakan
analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yg terbaik.

◦ Suatu model ekonomi/bisnis hanya merupakan kerangka teoritis, sehingga model
ekonomi/bisnis harus bersifat matematis! Tetapi jika suatu model mempunyai bentuk
matematis, biasanya model tsb terdiri dari himpunan persamaan-persamaan yang dibentuk
utk menjelaskan model tsb. Dengan menghubungkan sejumlah variabel dgn cara tertentu,
persamaan ini menunjukkan bentuk matematis bagi suatu himpunan asumsi analitis yg
digunakan.



Manfaat Matematika Bisnis
Matematika ekonomi/ bisnis akan memberikan pemahaman bahwa matematika
ekonomi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis model-model
ekonomi terutama masalah perekonomian yang sedang dihadapi pada saat ini.
Manfaat dan Kegunaan dari Matematika Ekonomi dan Bisnis yaitu :
◦ Memberikan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam memanfaatkan teori

atau konsep matematika dalam analisis ekonomi, terutama dalam masalah
maksimisasi, minimisasi dan optimisasi
◦ Sebagai penerapan dalam analisis ekonomi
◦ Dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam

bisnis dan ekonomi
◦ Memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi



Tujuan Matematika Bisnis
◦ Mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari
suatu barang/ jasa dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi
◦ Menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang/jasa
◦ Menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan/penawaran serta
titik keseimbangan pasar yang baru akibat kena pajak
◦ Menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang/jasa
◦ Menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan/penawaran serta
titik keseimbangan pasar yang baru akibat adanya subsidi
◦ Menghitung besarnya utilitas (kepuasan, kegunaan) yang diperoleh seseorang dari
mengkonsumsi suatu barang/jasa



Fungsi Matematika Bisnis
◦Memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat
bantu menganalisis model-model ekonomi
◦Sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala
menengah dan skala kecil
◦Mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat
◦Menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam
perhitungannya



Persamaan dalam Matematika Bisnis
◦ Pertama persamaan definisi, yaitu merupakan dua buah persamaan yang
mempunyai maksud/ arti yang sama. Misalnya Pendapatan sama dengan
kuantitas dikalikan harga.

TR= PxQ

◦ Kedua Persamaan perilaku, yaitu yang menunjukkan bahwa perubahan satu
variabel dalam suatu persamaan disebabkan oleh adanya perubahan variabel
yang lain. Misalnya hubungan antara pendapatan nasional dengan output/
kuantitas produksi barang, bahwa naiknya pendapatan nasional disebabkan
oleh kenaikan output yang diproduksi suatu negara.

◦ Ketiga persamaan keseimbangan, yaitu dua buah persamaan yang
menunjukkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan. Misalnya, dalam
keseimbangan pasar, kuantitas yang ditawarkan harus sama dengan kuantitas
yang diminta.

Qd = Qs



Fungsi, Variabel, Konstanta, Koefisien
Fungsi
◦ Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan
ketergantungan (hubungan fungsional) antara suatu variabel dengan variabel lain. Sebuah
fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variable, koefisien dan
konstanta.

Variable (Peubah)
◦ Variabel Bebas (independent variable) adalah variabel yang nilainya tidak tergantung
variabel lain. Variabel Terikat adalah variabel yang nilainya tergantung variabel lain.

Konstanta
◦ Adalah bilangan atau angka yang dapat membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri
sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Jika suatu kostanta
digabung dengan sebuah variabel, maka angka tersebut disebut koefisien variabel.

Koefisien / Parameter
◦ Adalah suatu konstanta yang variabel, artinya bahwa nilai konstanta tersebut belum
ditetapkan secara jelas.



Contoh:

Notasi sebuah fungsi secara umum : y = f(x)
Misal : y = f(x) = 3x + 5
◦x adalah variabel bebas
◦y adalah variabel terikat
◦3 adalah koefisien, disebut juga gradient
◦5 adalah konstanta



Himpunan
◦Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari
sejumlah obyek yang harus didefinisikan dengan jelas
◦Objek-objek yang mengisi atau membentuk sebuah
himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur
◦Simbol himpinan ditulis dalam huruf capital, yaitu: A, B, C,
P, Q, R, X, Y atau Z
◦Simbol anggota suatu himpunan ditulis dalam huruf kecil
yaitu; A, B, C, P, Q, R. X, Y atau Z



Definisi Himpunan
◦Konsep himpunan adalah suatu konsep yang
paling mendasar bagi Ilmu Matematika
modern pada umumnya dan di bidang ilmu
ekonomi dan bisnis pada khususnya.

◦Dalam bidang ekonomi dan bisnis terutama
dalam hal pembentukan model kita harus
menggunakan sehimpunan atau sekelompok
data observasi dari lapangan



Definisi Himpunan
Himpunan :
◦ Set (Himpunan atau kumpulan) adalah suatu kumpulan
atau gugusan dari sejumlah obyek-obyek yang
berbeda
Ex : Nama-nama mahasiswa STISIP Bina Putera, merk-
merk disket di toko Komputer
◦ Dinotasikan dengan huruf besar/kapital
Ex : himpunan A, himpunan B, dll.
◦Obyek dalam himpunan disebut elemen/anggota
himpunan
Ex : A = { 1, 2, 3 }, maka elemen-elemen himpunan A
adalah 1, 2 dan 3
◦ Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut
himpunan kosong (empty set) dinotasikan dengan ф





Menyatakan Himpunan :
Ada 2 cara :
1. Menuliskan tiap-tiap anggota himpunan
diantara 2 kurung kurawal
ex : A = { Jhony, Yukiyem, Michael }

2. Menuliskan sifat-sifat semua anggota
himpunan diantara 2 kurung kurawal
ex : B = { x / x = bilangan prima yang diawali
dari angka 7 }

Definisi Himpunan



Perhatikan tabel berikut ! 
Cara – 1 Cara – 2 

A = { 3, 5, 7, 11, 13 } A = { x t bilangan prima | 
3 ≤ x ≤ 13 } 

A = { ayam, buku, api } B = tidak dapat 
dinyatakan karena tidak 
ada sifat yang sama 

Tidak dapat dinyatakan 
karena jumlah anggota 
C tak terhingga 

C = { x E bil.bulat | x > 10 }



Hubungan Antar Himpunan 
1. Kesamaan Dua Himpunan

Definisi: Dua himpunan dikatakan sama, bila kedua himpunan tersebut
mempunyai unsur-unsur yang bersamaan.

A=B : artinya untuk setiap x elemen A maka x juga merupakan elemen B
atau sebaliknya.

2. Himpunan Bagian

Definisi: A dikatakan himpunan bagian dari B, jika setiap unsur dari A
adalah unsur dari B.

AxBx
BxAx

Î®Î"
Î®Î"

BxAxBA Î®ÎÌ  jika    







Dari kedua definisi di atas maka:

◦ Setiap himpunan adalah merupakan himpunan dari dirinya sendiri.

◦ Jika A bukan himpunan bagian dari B, maka ditulis:

◦ Himpunan kosong (ф) adalah merupakan himpunan bagian semua
himpunan.

◦ Untuk A=B, maka bisa diartikan bahwa dan

atau A dan B saling himpunan bagian.

◦ Jika dan , maka berlaku .

Hubungan Antar Himpunan 

BAË

BAÌ
AB Ì
BAÌ CB Ì CAÌ

AAÌ



Operasi Himpunan 
(Set Operation) 

◦Himpunan Semesta (U) adalah
himpunan yang merupakan batas dari
ruang pembicaraan.
◦Diagram Venn adalah suatu cara
menggambarkan secara mudah
hubungan antara dua himpunan atau
lebih.



Komplemen (Complement) 

{ }AxxA Ï= /'

◦Komplemen dari himpunan A adalah
himpunan yang terdiri dari unsur-unsur yang
terdapat dalam himpunan semesta U tapi
tidak merupakan unsur dari himpunan A.
◦Notasi : A’ atau Ā,maka

U

A’





Gabungan (Union) 
◦Gabungan dari himpunan A dan B adalah
suatu himpunan dimana unsur-unsurnya
adalah unsur yang berada di A atau di B
atau dikeduanya.

U

A B

BAÈ







Irisan (Intersection) 
◦ Irisan dari himpunan A dan B adalah suatu
himpunan yang unsur-unsurnya dimiliki oleh A
dan juga dimiliki oleh B secara bersamaan.

U

A B

BAÇ







Selisih Himpunan 
(Set Difference) 

◦ Selisih dari dua himpunan A dan B adalah
suatu himpunan yang semua unsur-unsurnya
termasuk di A tetapi tidak termasuk di B.

U
A B

BA-







Beberapa operasi himpunan diantaranya :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Operasi Himpunan 
(Set Operation) 

ABBA È=È
ABBA Ç=Ç

( ) ( ) ( )CABACBA ÇÈÇ=ÈÇ
( ) ''' BABA Ç=È
( ) ''' BABA È=Ç
( ) AA =' '

ABBA -¹-



Himpunan Bilangan 
◦ Himpunan bilangan yang pertama kita kenal adalah
himpunan bilangan bulat positif (himpunan bilangan
asli/bilangan alam), yaitu ,1,2,3,... Notasinya adalah N.

◦ Himpunan N tertutup terhadap operasi-operasi perkalian dan
pertambahan. Artinya bila kita lakukan operasi-operasi
tersebut pada himpunan bilangan asli maka hasilnya juga
merupakan bilangan asli. Tetapi untuk operasi pengurangan
dan pembagian tidaklah demikian. Jadi N tidak tertutup
terhadap operasi pengurangan dan pembagian. Artinya bila
kita operasikan operasi tersebut terhadap himpunan
bilangan asli maka akan menimbulkan himpunan bilangan
baru.
a – b akan menghasilkan bil asli bila a > b
a : b akan menghasilkan bil asli bila a mrpk kelipatan dari b



Adapun operasi penambahan dan perkalian
pada bil asli tunduk pada hukum-hukum berikut:

1. a+b = b+a ; hukum komutasi penjumlahan 
2. (a+b)+c=a+(b+c); hukum asosiasi penjumlahan 
3. axb = bxa ; hukum komutasi perkalian 
4. (a+b)xc = ac+bc ; hukum distribusi perkalian 

Himpunan Bilangan 



◦ Karena bil asli tertutup untuk operasi
pengurangan dan pembagian, maka para
matematikawan menciptakan bilangan nol,
bilangan bulat negatif dan bilangan pecahan.
◦ Bilangan pecahan dapat ditulis dalam bentuk
desimal. Desimalnya selalu berakhir atau
berulang.
Misal: ½ = 0,5

13/11 = 1.1818181818...
2/7 = 0,285714285714... (285714 berulang)
11/13 = 0,846153846153... (846153 berulang)

Himpunan Bilangan 



◦ Gabungan bilangan bulat dan bilangan pecahan disebut bilangan
rasional. Ternyata bilangan rasional juga tidak mampu untuk
memenuhi akan bilangan matematika. Maka pada tahun 500 SM,
Phytagoras memperkenalkan suatu bilangan yang disebut bilangan
Irrasional.
Misal: = 1,414213562...

= 3,141592654...
e = 2,718281828...

◦ Bilangan riil adalah bilangan yang mungkin bulat, mungkin pecahan
dan mungkin irrasional.

Himpunan Bilangan 

2
p





Skema Himpunan Bilangan
Bilangan Kompleks

Bilangan Nyata 
(Riil)

Bilangan Irrasional Bilangan Rasional

Bilangan Bulat

Positif Nol Negatif

Bilangan Pecahan

Bilangan Khayal



Latihan 
1. Bila diketahui himpunan-himpunan berikut: 

Semesta     (U) = {x|x adalah bilangan asli < 15} 

V   = {x|x adalah bilangan prima < 15}

W = {1, 2, 3, 4, 5,6} 

Maka tentukanlah:

a. g.

b. h.

c.   V’ i.

d.   W’ j.

e. k.

f.

WV È
WV Ç

WV Ç'
'WV È

'' WV Ç
( )'WV È

'' VW -
( ) ' ' WV È
WV -







PANGKAT, AKAR DAN LOGARITMA
1. X0 = 1, ex: 70 =…… ?

2. 0X = 0, ex 05 = …..?
3. X1 = X, ex 61 = …. ?

4. Xa.Xb = Xa+b, ex 52.53 =…. ?

5. (Xa)b = Xab, ex; (22)3 = …. ?

6. (XY)a = XaYa, ex: (2.3)2 = …?

7. #
$

a = #
%

$% , ex: &
'

2 = … ?

8. -
# % = X-a, ex: -. ' = 3-2

9. # %

# 0
= X a-b


