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Have Fun And Enjoy It! 
 

 
PERBANDINGAN DAN ARITMETIKA 

SOSIAL 
 
v Gambar Berskala 

sebenarnyajarak
gambarpadajarakSkala =

  
v Faktor Skala pada Gambar Berskala 

Pada gambar berskala selalu berlaku hal 
berikut. 
a.  Mengubah ukuran tetapi tidak mengubah 

bentuk. 
b.  Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. 
 
Contoh : 
Sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 
12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. 
Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto 
tersebut. 
 
Penyelesaian : 
Faktor skala = 8 cm : 16 cm = 1 : 2. 
Ukuran-ukuran pada foto bersesuaian dengan 
ukuran pada bingkainya, sehingga dapat ditulis 
perbandingan berikut. 

bingkaitinggi
fototinggi

bingkailebar
fotolebar

=  

x
12

16
8

=  

8
1216´

=x  

x = 24 cm 
Jadi, tinggi bingkai = 24 cm. 

 
 
 
 

BENTUK-BENTUK PERBANDINGAN 
 
v Perbandingan Senilai (Seharga) 

Makin banyak buku yang dibeli, makin banyak 
pula harga yang harus dibayar. Perbandingan 
seperti ini disebut perbandingan senilai. 

 
Contoh: 
Seorang pedagang membeli 24 kg mangga 
seharga Rp42.000,00. Pada hari berikutnya, ia 
membeli 60 kg mangga dengan kualitas yang 
sama. Tentukan besarnya uang yang harus 
dibayar oleh pedagang itu. 
Penyelesaian: 
Soal di samping termasuk perbandingan 
senilai, karena makin banyak mangga yang 
dibeli, harga yang harus dibayar juga makin 
bertambah. 
Banyak mangga       Harga yang harus dibayar 

 (Kg)  (Rp) 
         24            42.000 
         60                          x 

 

000.105000.42
24
60

=´=x
  

Jadi, pedagang tersebut harus membayar 
Rp105.000,00. 

v Perbandingan Berbalik Nilai (Berbalik 
Harga) 
pada perbandingan berbalik nilai berlaku hal 
berikut. Jika nilai suatu barang naik maka nilai 
barang yang dibandingkan akan turun. 
Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, nilai 
barang yang dibandingkan akan naik. 
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Contoh : 
Seorang peternak mempunyai persediaan 
makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 
hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, 
berapa hari persediaan makanan itu akan 
habis? 
 

Penyelesaian: 

Banyak Kambing (Ekor)                Banyak Hari 

 30                                                15 

           25                                                 x 

1815
25
30

=´=x  

Jadi, untuk 25 ekor kambing, persediaan 
makanan akan habis selama 18 hari. 
 
 

Ø Harga Pembelian, Harga Penjualan, 
Untung, dan Rugi 

Laba = harga penjualan – harga pembelian 
Rugi = harga pembelian – harga penjualan 

 
Contoh: 
Seorang pedagang membeli jeruk sebanyak 40 
kg dengan harga Rp6.500,00 per kg. Kemudian 
30 kg di antaranya dijual dengan harga 
Rp7.000,00 per kg, dan sisanya dijual dengan 
harga Rp6.000,00 per kg. Hitunglah: 
a. harga pembelian; 
b. harga penjualan; 
c. besarnya untung atau rugi dari hasil 

penjualan tersebut. 
 

Penyelesaian: 
a.   Harga pembelian  = 40  ´  Rp 6.500,00 

 = Rp260.000,00 
Jadi, harga pembelian jeruk adalah 
Rp260.000,00. 

 
b.  Harga penjualan 
 = (30 ´  Rp7.000,00) + (10 ´ Rp6.000,00) 
 = Rp210.000,00 + Rp60.000,00 
 = Rp270.000,00 

 
Jadi, harga penjualannya adalah 
Rp270.000,00. 
 

 c.  Karena harga penjualan lebih dari harga 
pembelian, maka pedagang tersebut 
mengalami untung. 

 Untung = harga pnjualan – harga pembelian 
= Rp270.000,00 – Rp260.000,00 
= Rp10.000,00 

  
  Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh 

pedagang tersebut adalah Rp10.000,00. 
 
Ø Simulasi Kegiatan Ekonomi (Jual-Beli) 

Persentase Untung = 

%100
arg

´
pembelianah

Untung

  
Persentase Rugi = 

%100
arg

´
pembelianah

Rugi

  
Contoh: 
Seorang pedagang membeli 1 kuintal beras 
dengan harga Rp6.000,00 per kg. Pedagang itu 
menjual beras tersebut dan memperoleh uang 
sebanyak Rp620.000,00. Tentukan persentase 
untung atau rugi pedagang itu. 

 
Penyelesaian: 
Harga pembelian =  
100 ´  Rp6.000,00 = Rp600.000,00 
 
Harga penjualan = Rp620.000,00 
Harga penjualan lebih dari harga pembelian 
maka pedagang itu mengalami untung. 
Untung  = Rp620.000,00 – Rp600.000,00 

= Rp20.000,00 
 

Persentase keuntungan pedagang itu adalah 

=´ %100
arg pembelianah

Untung   

 

%33,3%100
000.60
000.20

=´
  

 
harga penjualan = harga pembelian + untung 

harga pembelian = harga penjualan – untung 

harga penjualan = harga pembelian – rugi 

harga pembelian = harga penjualan + rugi 
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Catatan: 
Dalam bentuk persen, harga beli dapat dianggap 
sebagai modal = 100%. 
 
Contoh: 
Seorang pedagang menjual suatu barang dengan 
harga Rp210.000,00 dan mendapat untung 5% dari 
harga beli. Tentukan harga beli barang tersebut. 
 
Penyelesaian: 
Harga penjualan = harga pembelian + untung 
Rp210.000,00  = hrg pmblian + 5% hrg pmblian 
   = (100% + 5%) harga pembelian 

   = ´
100
105

 harga pembelian 

Harga pembelian = ´
105
100

Rp210.000,00 

   = Rp200.000,00 
 
Ø Rabat (Diskon), Bruto, Tara, dan Neto 

Rabat artinya potongan harga atau lebih 
dikenal dengan istilah diskon.  

  
 Harga bersih =  
 harga kotor – rabat (diskon) 

 
dimana: harga kotor adalah harga barang 
sebelum dipotong rabat (diskon). 
 
harga bersih adalah harga barang sesudah 
dipotong rabat (diskon). 

 
Berat kemasan barang seperti plastik, karung, 
kertas disebut tara. Berat barang beserta 
kemasannya disebut berat kotor atau bruto, 
sedangkan berat barangnya saja disebut berat 
bersih atau neto. 

 
Bruto = neto + tara 
Neto = bruto – tara 
Tara = bruto – neto 
 

Jika diketahui persen tara dan bruto, kalian 
dapat mencari tara dengan rumus berikut. 

 
Tara = persen tara ´  bruto 
 

Untuk menentukan harga bersih setelah 
memperoleh potongan berat (tara) dapat 
dirumuskan sebagai berikut. 

 
Harga bersih = neto ´  harga/satuan 
berat 

 Contoh: 
Ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kaleng 
itu tertulis neto 1 kg. Setelah ditimbang 
ternyata berat seluruh kaleng susu tersebut 6 
kg. Berapakah bruto dan tara setiap kaleng? 

 
 Penyelesaian: 
 Bruto setiap kaleng = 6 kg : 5 = 1,2 kg 
 Tara setiap kaleng = 1,2 kg – 1 kg = 0,2 kg 

 
Bunga Tabungan dan Pajak 

 
Ø Bunga Tabungan 

 Contoh: 
Vega menyimpan uang di bank sebesar 
Rp2.000.000,00 dengan suku bunga 18% 
setahun dengan bunga tunggal. Tentukan: 

 a. besarnya bunga pada akhir bulan keenam; 
 b. besarnya uang setelah 2 tahun. 
 
 Penyelesaian: 
 Modal = Rp2.000.000,00;  
 bunga = 18% setahun. 
 a.  Bunga akhir bulan keenam 

  = ´´
100
18

12
6

 Rp2.000.000,00 

  = Rp180.000,00 

 b.  Bunga 2 tahun 

  = ´´
100
182  Rp2.000.000,00 

  = Rp720.000,00 

 Jumlah uang seluruhnya 
 = Rp2.000.000,00 + Rp720.000,00 
 = Rp2.720.000,00 

 
Jadi, jumlah uang setelah 2 tahun adalah 
Rp2.720.000,00. 

 
 Contoh 

Budi menyimpan uang di Bank 
Rp.600.000,00. Setelah 8 bulan uangnya 
diambir seluruhnya sebesar Rp.690.000,00. . 
Berapa persentase bunga pertahunnya? 
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 Penyelesaian: 
 Simpanan  = Rp60.000,00 
  
 Bunga 9 bulan   
   = Rp690.000,00 – Rp600.000,00 
      = Rp90.000,00 

 Bunga 1 tahun  = 
9

12
 X Rp90.000,00   

    = Rp120.000,00 
  

 Persentase bunga = %100
00,000.60
00,000.12

´   

    =  20%   
 
Ø Pajak 

Pajak adalah suatu kewajiban yang 
dibebankan kepada masyarakat untuk 
menyerahkan sebagian kekayaan kepada 
Negara menurut peraturan-peraturan yang 
telah ditetapkan pemerintah 

  
 Contoh: 

Pak Putu memperoleh gaji Rp950.000,00 
sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 
Rp380.000,00. Jika pajak penghasilan (PPh) 
diketahui 10%, berapakah besar gaji yang 
diterima Pak Putu per bulan? 

 
 Penyelesaian: 
 Besar gaji = Rp950.000,00; 
 Penghasilan tidak kena pajak = Rp380.000,00 
 PPh = 10% 
  
 Besar penghasilan kena pajak 
 = Rp950.000,00 – Rp380.000,00 
 = Rp570.000,00 

 Besar pajak 

 = 10% ´penghasilan kena pajak 

 = ´
100
10

 Rp570.000,00 

 = Rp57.000,00 
 
 Gaji yang diterima  
 = Rp950.000,00 – Rp57.000,00 
 = Rp893.000,00 

Jadi, besar gaji yang diterima Pak Putu per 
bulan adalah Rp893.000,00. 
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Soal Pilihan Ganda  
1.  Seorang siswa menabung di koperasi sekolah 

sebanyak Rp. 100.000,00 dengan bunga 2% 
sebulan. Setelah 6 bulan siswa tersebut 
menerima bunga sebanyak ... . 
a. Rp. 4.000,00 
b. Rp. 12.000,00  
c. Rp. 18.000,00 
d. Rp. 24.000,00 
 

2.  Jika pada karung beras ditulis bruto 100 kg 
dan tara 10%, maka neto adalah ... . 
a. 110 kg  
b. 100 kg  
c. 95 kg 
d. 90 kg 
 

3. Diketahui suatu peta berskala 1 : 40.000.000. 
Jika jarak kedua Kota A dan B pada peta 
tersebut 5 cm, jarak sebenarnya dari Kota A 
dan B adalah .... 
a. 200 km  
b. 2.000 km  
c. 20.000 km 
d. 200.000 km 
 

4.  Pecahan desimal 0,75 dapat dituliskan dalam 
bentuk persen dan bentuk pecahan biasa 
menjadi .... . 

a. 0,75% dan 
4
1

  

b. 75% dan 
4
3

 

c. 7,5% dan 
3
2

 

d. 750% dan 
4
3  

 
5.  Sebuah barang dibeli dengan harga Rp. 

75.000,00 dan dijual dengan laba 25%. Harga 
jual barang tersebut adalah ... . 
a. Rp. 93.740,00  
b. Rp. 93,250,00  
c. Rp. 92.750,00 
d. Rp. 92.250,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Seorang pedagang sapi menjual seekor sapi 

dengan harga Rp. 5.500.000,00. Pada 
penjualan ini pedagang menderita kerugian 
sebesar Rp. 500.000,00. Harga sapi itu adalah 
... . 
a. Rp. 4.000.000,00  
b. Rp. 4.500.000,00  
c. Rp. 5.000.000,00 
d. Rp. 6.000.000,00 
 

7.  Seorang pedagang telur memperoleh 
keuntungan Rp. 5.500,00. Jika untung itu 
10% dari harga beli, maka harga jual telur itu 
adalah ... . 
a. Rp. 60.500,00  
b. Rp. 55.000,00  
c. Rp. 50.500,00 
d. Rp. 40.500,00 
 

8. Hendra menerima uang kaget dari seorang 
dermawan sebanyak Rp. 12.500.000,00. 
Uang tersebut dia tabung di sebuah bank. 
Setelah satu tahun uangnya menjadi Rp. 
15.000.000,00. Persentase bunga yang 
diberikan bank selama setahun adalah ... . 

 a. 5%  
 b. 10%  
 c. 15%  
 d. 20% 
 
9. Dimas menabung uang sebesar Rp 

900.000,00 di bank dengan mendapat bunga 
6% per tahun. Untuk memperoleh bunga 
sebesar Rp 36.000,00 Dimas harus menabung 
selama …. 

 a. 3 bulan     
 b. 8 bulan 
 c. 6 bulan     
 d. 9 bulan 
 
10.     Seorang pedagang memperoleh untung Rp 

11.000,00. Jika keuntungan tersebut 10% dari 
harga pembelian, maka harga penjualannya 
adalah…. 

 a.  Rp 131.000,00 
 b.  Rp 121.000,00 
 c.  Rp 110.000,00 
 d.  Rp 99.000,00 
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11. Harga pembelian 100 buku tulis adalah Rp 
180.000,00. Jika buku tersebut dijual per 10 
buku seharga Rp 20.000,00, persentase 
untung yang diperoleh adalah …. 

 a. 20%     
 b. 10% 

 c. %
9
111      

 d.   9% 
 
12. Seorang pedagang membeli barang dengan 

harga Rp 250.000,00 dan biaya perjalanan Rp 
50.000,00. Kemudian barang tersebut dijual 
dengan memperoleh untung 15%. Berapa 
harga penjualan barang tersebut ? 

 a. Rp 287.500,00     
 b. Rp 337.500,00 
 c. Rp 295.000,00     
 d. Rp 345.000,00 
 
13. Berat bruto dari sekarung kacang kedelai 

adalah 110 kg. Jika taranya 3%, maka berat 
netto karung kacang kedelai adalah …. 

 a. 1.063 kg     
 b. 1.077 kg 
 c. 1.067 kg     
 d. 1.133 kg 
 
14. Seorang pedagang membeli 8 lusin pensil 

seharga Rp 100.000,00, kemudian 80 pensil 
dijual dengan harga Rp 1.000,00 per buah 
dan sisanya dijual Rp 800,00 per buah. Hasil 
yang diperoleh pedagang tersebut adalah …. 

 a. Untung 7,2%     
 b. Untung 8% 
 c. Rugi 7,2%     
 d. Rugi 10%  
 
15. Jika harga 1 kuintal beras Rp 600.000,00, 

dijual mengalami kerugian Rp15.000,00 
maka harga jual tiap kilogram beras tersebut 
adalah .... 
a. Rp 5.775,00  
b. Rp5.800,00  
c. Rp 5.850,00 
d. Rp 5.900,00 
 
 
 
 
 
 
 

16. Pak Edi membuat 8 rak buku dengan biaya 
Rp 40.000,00/buah. Ketika dijual, dua buah 
di antaranya laku Rp85.000,00 per buah dan 
sisanya laku Rp65.000,00 per buah. 
Keuntungan yang diperoleh Pak Edi adalah 
.... 
a. 2,5%  
b. 5%  
c. 50% 
d. 75% 
 

17. Harga suatu barang dengan diskon 10% 
diketahui Rp18.000,00. Harga barang 
sebelum didiskon adalah .... 
a. Rp20.000,00  
b. Rp19.800,00  
c. Rp21.000,00 
d. Rp22.000,00 
 

18. Tina menyimpan uang di bank sebesar Rp 
1.200.000,00 dengan suku bunga tunggal 
12% setahun. Bunga yang diterima Tina pada 
akhir bulan kesebelas adalah .... 
a. Rp144.000,00 
b. Rp132.000,00 
c. Rp160.000,00 
d. Rp156.000,00 
 

19. Diketahui berat bruto 3 karung gabah 300 kg. 
Jika tara 1,5%, netonya adalah .... 
a. 290,5 kg  
b. 295,5 kg  
c. 29,5 kg 
d. 297,5 kg 
 

20. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan 
Rp 1.400.000,00 dengan penghasilan tidak 
kena pajak Rp 480.000,00. Jika besar pajak 
penghasilan 10%, besar gaji yang diterima 
karyawan itu adalah .... 
a. Rp920.000,00 
b. Rp1.260.000,00 
c. Rp1.308.000,00 
d. Rp1.352.000,00 
 

21. Suatu mobil memerlukan bensin 50 liter 
untuk menempuh jarak 450 km. Jika mobil 
tersebut menghabiskan bensin 5 liter, jarak 
yang dapat ditempuh adalah .... 
a. 42 km  
b. 43 km  
c. 44 km 
d. 45 km 
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22. Seorang pemborong akan membangun rumah 
dalam waktu 48 hari jika dikerjakan oleh 18 
pekerja. Jika ia menghendaki selesai dalam 
waktu 32 hari, banyaknya tambahan pekerja 
yang diperlukan adalah .... 
a. 4 pekerja  
b. 9 pekerja  
c. 12 pekerja 
d. 24 pekerja 
 

23. Seorang pedagang membeli selusin buku tulis 
dengan harga Rp. 24.000,00. Jika buku tulis 
itu dijual dengan harga Rp. 22.000,00 untuk 
10 buku tulis, maka pedagang itu .... . 
a. mendapat untung Rp. 2.400,00  
b. mendapat untung Rp. 2.200,00  
c. menderita rugi Rp. 2.200,00 
d. menderita rugi Rp. 2.000,00 
 

24.  Seorang pedagang membeli sebuah barang 
seharga Rp. 125.000,00, kemudian barang 
tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 
175.000,00. Pedagang itu memperoleh ... . 
a. untung 30%  
b. untung 35%  
c. untung 40% 
d. untung 45% 
 

25. Koperasi sekolah membeli 30 pak buku tulis 
dengan harga Rp. 1.800.000,00 (1 pak berisi 
40 buku tulis). Koperasi menjual buku itu 
dan mendapat laba 20% Harga jual untuk tiap 
buku adalah ... . 
a. Rp. 2.000,00  
b. Rp. 1.800,00  
c. Rp. 1.600,00 
d. Rp. 1.500,00 
 

26.  Berat suatu barang dengan kemasannya 80 
kg, tara 5,25%. Harga beli Rp. 135.000,00. 
Jika barang itu dijual dengan untung 25%, 
harga per kg barang adalah ... . 
a. Rp. 2.150,00  
b. Rp. 2.200,00  
c. Rp. 2.250,00 
d. Rp. 2.750,00 
 
 
 

27.  Nona menabung di sebuah bank sebanyak Rp 
150.000,00 dengan bunga 12% per tahun. 
Setelah beberapa tahun Nona mengambil 
seluruh tabungannya sebesar Rp. 165.000,00. 
Nona menabung selama ... . 
a. 8 bulan  
b. 9 bulan  
c. 10 bulan 
d. 11 bulan 
 

28. Seorang karyawan meminjam uang dari 
koperasi sebanyak Rp. 3.000.000,00 dengan 
bunga 2% sebulan. Pinjaman ini akan dicicil 
setiap bulan selama 10 bulan. Besar cicilan 
yang dibayar setiap bulan adalah... . 
a. Rp. 300.000,00  
b. Rp. 320.000,00  
c. Rp. 350.000,00 
d. Rp. 360.000,00 
 

29.  Seorang pedagang membeli beras satu kuintal 
seharga Rp. 500.000,00. Jika tara 2% dan 
harga jual Rp 4.500,00 per kg, maka 
pedagang menderita kerugian ... . 
a. 10,8%  
b. 11,8%  
c. 12,0%  
d. 12,8% 
 

30. Seorang pedagang sayur memperoleh hasil 
penjualan sebesar Rp. 570.000,00 dan 
ternyata ia menderita kerugian sebesar 5%. 
Harga beli sayur adalah ... . 
a. Rp. 600.000,00  
b. Rp. 590.000,00  
c. Rp. 550.000,00 
d. Rp. 541.500,00 
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· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
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