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FUNGSI
• Fungsi adalah Suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan
hubunganketergantungan (hubungan fungsional) antara satu
variable dengan variable lain.

• Fungsi dibentuk oleh beberapa unsur yaitu Variabel, Koefisien dan konstanta.
• Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili
factor tertentu, dilambangkan dengan huruf Latin (berdasarkan
kesepakatan umum). Variabel ada 2:
• Variabel bebas (independent variable) yaitu variable yang nilainya tidak
tergantung pada variable lain.

• Variabel terikat(dependent variable) yaitu variable yang nilainya tergantung
pada variable lain.

• Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di
depan suatu variabledalam sebuah fungsi

• Konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah
fungsi tetapi berdiri sendirisebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu
variable tertentu



CONTOH
Notasi sebuah fungsi : Y = F(x)

F(x) = 3x + 5
• F(x) atau Y adalah disebut fungsi
• 3 adalah koefien variable
• X adalah variable
• 5 adalah konstanta
• Y atau F(x) adalah variable terikat, karena nilainya tergantung

pada nilai x.
• X adalah adalah variable bebas, karena nilainya tidak tergantung

pada variable lain (Y) dalam fungsi tersebut





OPERASI ALJABAR
• Bentuk aljabar bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk 

matematika yang tidak hanya mengandung bilangan, tetapi juga 
memiliki variabel-variabel di dalamnya.

• Sifat yang akan berlaku pada aljabar, 
• sifat komutatif; 
• sifat asosiatif, 
• sifat distributif. 

https://www.wardayacollege.com/matematika


SIFAT KOMUTATIF
Merupakan penjumlahan atau perkalian dua bilangan, dan kedua
bilangan ditukarkan hasilnya akan tetap sama. Sifat Komutatif juga
disebut dengan sifat pertukaran. Sifat Komutatif tidak berlaku untuk
Pengurangan dan Pembagian karna hasilnya tidak sama.
Komutatif dapat di rumuskan Sebagai berikut :
a + b = b + a (Dimana : a dan b bilangan bulat)
(a x b = b x a)



SIFAT ASOSIATIF
Sifat Asosiatif adalah penjumlahan atau perkalian tiga buah
bilangan yang dikelompokkan secara berbeda. Namun hasil
operasinya akan tetap sama. Sifat Asosiatif dinamakan dengan Sifat
Pengelompokan.
Sifat Assosiatif dapat dirumuskan sebagai berikut :
(a + b) + c = a + (b + c) dan
(a x b) x c = a x (b x c)



SIFAT DISTRIBUTIF

Sifat Distributif adalah menggabungkan dengan cara mengkombinasikan
bilangan. Sifat distributif juga di sebut dengan sifat penyebaran. 
Sifat Distributif di rumuskan sebagai berikut :
a x (b + c) = (a x b) + (a x c)
a × (b – c) = (a × b) – (a × c)
a,b,c bilangan bulat



PERSAMAAN SATU VARIABEL
Tentukan X:
1. X-3 = 5
2. 3x+1=7
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PERTIDAKSAMAAN SATU VARIABEL

Tentukan Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini:
1. X-3 < 5
2. 3X-1 > 5
3. ½ X + 4 ≤ 7
4. 5 –X ≥ 3
5. 3 + X ≤ 2x – 5
6. 4(3x+6)>3(2x−4)
7. 9 ≤15x−1



CONTOH:
Sederhanakanlah:
1. 5X + 4X – 8X + 2X 
2. 7X2 – 4X2 + 8X – 6X + 2X + 5-9
3. (2X-7) – (3X-9)
4. a2b – b2a
5. 3x2y – 7xy + 8xy2

6. 7x2y3 – 14xy2
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EKSPONEN
Bentuk an disebuat sebagai bentuk eksponensial atau
perpangkatan, dengan a disebut basis atau bilangan pokok dan n
disebut eksponen atau pangkat
Sifat-Sifat Eksponen:



PERSAMAAN EKSPONEN
Contoh:
Tentukan nilai X
1. 2x+1= 43-x

2. #
$

% − 2 = 27 1 + %

3. 125% − 2 = (#-) 
3-2X



LOGARITMA
Sifat-sifat Logaritma:



PERSAMAAN LOGARITMA
Tentukan nilai X:
1. 2log (x+1) = -3

2. Log !"#!$# = 2
3. 5log (x-1) + 5 log (x+1) = 5 log 9



CONTOH KASUS:
Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P
= 15 - Q, sedangkanpenawarannya P = 3 + 0,5 Q. Berapa harga
keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar?
Jawab:
Keseimbangan pasar terjadi pada saat Qd = Qs
Permintaan: P = 15 - Q Qd = 15 – P
Penawaran: P = 3 + 0,5 Q Qs = -6 + 2P

15 - P = -6 + 2P
P = 7

Q = 15 – P
Q = 8

Jadi terjadi keseimbangan pasar pada saat harga Pe = 7 dan
jumlah Qe = 8



PENGARUH PAJAK

• Pengaruh Pajak Spesifik terhadap Keseimbangan Pasar.
• Pengenaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang

yang diproduksi/dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang
tersebut, mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan.

• Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual
barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan
berusaha mengalihkan (sebagian) beban pajak tersebut kepada konsumen,
yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya
harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi dari pada
harga keseimbangan sebelum pajak, di lain pihak jumlah keseimbangannya
menjadi lebih sedikit.

• Pengenaan pajak sebesar t atas setiap unit barang yang dijual
menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, dengan penggal yang
lebih besar (lebih tinggi ) pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan
penawarannya P = a + bQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P = a + bQ
+ t atau P = (a+1) + bQ

• Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, ceteris paribrus, titik
keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tingggi



CONTOH
Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P = 15 - Q
sedangkan penawaran P = 3 + 0,5Q. Terhadap barang tersebut dikenakan
pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah
keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula harga keseimbangan dan
berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak?
Jawab:
Sebelum pajak Pe = 7 dan Qe = 8 (lihat penyelesaian). Sesudah pajak, harga
jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi, persamaan
penawarannya berubah dan kurvanya bergeser ke atas.
Penawaran sebelum pajak : P = 3 + 0,5Q
Penawaran sesudah pajak : P = 3 + 0,5Q + 3

P = 6 + 0,5Q Q = -12 + 2P
Sedangkan persamaan permintaannya tetap

P = 15 - Q Q = 15 - P
Keseimbangan pasar terjadi pada saat Qd = Qs

15 - P= -12 + 2P
27 = 3P P = 9
Q = 15 - P Q = 6

Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat Pn = 9 Q = 15 - P à Q = 6



LATIHAN SOAL:
1. Sebuah produsen baju anak-anak merek “Ceria” memproduksi kaus bola dengan

biaya Rp 15.000 per unit. Dalam menyambut ulang tahun Jakarta, produsen
bermaksud untuk memberikan discount sebesar 30%. Dengan profit 35%
Tentkan harga jual yang harus ditetapkan oleh produsen (harga jual sebelum
potongan harga).

2. Bertepatan hari ulang tahun budi, seorang pedagang sepatu memberikan sebuah
discount kepada salah satu merek sepatunya dengan modal sebesar Rp 50.000
dengan menginginkan keuntungan hanya 25% dengan potongan harga sebanyak
65%. Tentukan harga yang harus ditetapkan budi.

3. Jika pembuatan sirup dengan berat 450ml dengan takaran gula asli 2 bagian dan
takaran pemanis buatan 7 bagian. Berapakan volume gula dan pemanis buatan
yang harus disiapkan?

4. Jika pembuatan kopi dengan berat 720ml dengan takaran gula asli 2 bagian dan
takaran air 9 bagian kemudian ditambahkan takaran kopi 1 bagian. Berapakan
volume gula dan pemanis buatan yang harus disiapkan?

5. Sebuah produsen baju anak-anak merek “ceria” memproduksi kaus bola dengan
biaya Rp 15.000 per unit. Dengan memberikan potongan harga 30%. Tentukan besar
keuntungan (profit) yang didapatkan oleh perusahaan

6. Sebuah produsen baju anak-anak merek “ceria” memproduksi kaus bola dengan
biaya Rp 15.000 per unit. Dengan menginginkan keuntungan 35%. Tentukanlah besar
penerimaan total (total revenue)



Latihan Soal 2:
1. Seorang investor memiliki dana sebesar Rp 10.000.000 dengan menggunakan dua

pilihan yaitu investasi A dan invest B. Investasi A sebesar 4% per tahun, sedangkan
investasi B sebesar 5,5% per tahun. Dengan resiko yang lebih besar investasi A
daripada investasi B. Berapakan jumlah yang harus diinvestasikan oleh investor jika
pengembalian pertahun minimal Rp 480.000.

2. Seorang investor memiliki dana sebesar Rp 500.000 dengan menggunakan dua
pilihan yaitu investasi A dan invest B. Investasi A sebesar 5% per tahun, sedangkan
investasi B sebesar 8% per tahun. Dengan resiko yang lebih besar investasi A
daripada investasi B. Berapakan jumlah yang harus diinvestasikan oleh investor jika
pengembalian pertahun minimal Rp 300.000

3. Seorang pengrajin tas anyaman mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku
per unit tas sebesar Rp 15.000, sedangkan tenaga kerja untuk setiap unit tas sebesar
Rp 10.000. sedangkan biaya untuk sewa per tahun dan biaya pendukung lainnya
sebesar Rp 4.000.000 dan setiap tas anyaman dapat dijual dengan harga Rp
100.000. Jika keuntungan pengrajin tas minimal Rp 35.000.000 per tahun, berapakah
tas yang harus terjual?

4. Antara membuat Rp 6.000.000 dengan Rp 50.000/unitnya dan jika membeli Rp
200/unit. Tentukanlah jumlah produk yang harus diproduksi agar keputusan
membuat akan lebih murah dari pada membeli.

5. Seorang produsen sepatu menghadapi masalah yaitu tali sepatu, antara dibuat
atau dibeli. Jika membuat ia harus menginvestasikan Rp 8.000.000/pasang tali Rp 400
rupiah. Jika membeli seharga Rp 2.000/pasang. Buktikan jika membeli lebih
menguntungkan dari pada membuat


