
�����������	
	��������������	
	��������������	
	��������������	
	�������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           Harga Pembelian, Harga Penjualan, Untung, dan 
Rugi.  

 
Dalam kehidupan sehari-hari  kita  

sering melihat peristiwa jual-beli suatu 

barang. Pada kegiatan jual beli tersebut 

terdapat harga pembelian, harga penjualan, 

untung atau rugi. 

 

Untuk memahaminya, perhatikan 

permasalahan  berikut. 

 Apa yang akan anda pelajariApa yang akan anda pelajariApa yang akan anda pelajariApa yang akan anda pelajari    

• Melakukan simulasi arimetika sosial tentang kegiatan ekonomi sehari-hari. 

• Menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. 

• Menentukan besar dan persentase untung (laba), rugi, harga jual, harga beli, 

rabat, netto, pajak bunga tunggal pada kegiatan ekonomi. 

 Kosa KataKosa KataKosa KataKosa Kata    

• Persen 

 Kata KunciKata KunciKata KunciKata Kunci    

• untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, netto, bruto, tara, bunga tunggal 

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :    

3.  Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu 

variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :    

3.3 Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan aritmetika sosial yang 

sederhana. 

IIIIndikator :ndikator :ndikator :ndikator :    

3.3.1 Menghitung rugi, laba, harga jual, harga beli dalam bentuk aljabar. 

��



Seorang pedagang pakaian membeli kaos dengan harga Rp10.000,00. 

Kemudian kaos itu dijualnya dengan harga Rp 12.750,00 per kg.  

Pada kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa harga pembeliannya Rp 

10.000,00 per kg dan  harga penjualannya Rp 12.750,00 per kg. 

Jadi, nilai  uang dari  suatu barang yang dibeli disebut harga pembelian,  sedangkan 

nilai uang dari suatu barang yang dijual disebut harga penjualan. 

a.  Kapan seorang pedagang dikatakan untung, dan  kapan dikatakan rugi?  

b.  Jika seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harga lebih 

dari harga  pembelian, maka  pedagang  itu mendapatkan apa? 

c.  Tetapi jika dia menjualnya kurang dari harga  pembelian maka dia  disebut  

mengalami apa? 

d.  Rumuskan hubungan antara laba dan rugi dengan penjualan dan pembelian! 

Kasimpulan : 

 

 

 

 

         Menentukan Salah Satu dari Harga Pembelian, 
Harga Penjualan dan Untung / Rugi yang Diterima, 
jika Dua Diantaranya Diketahui. 

 
Dalam suatu perdagangan, bagaimana cara menentukan salah satu dari harga 

pembelian, harga penjualan dan untung/rugi yang diterima, jika dua diantaranya 

diketahui? Untuk memahaminya kerjakan soal berikut. 

 

 

Seorang pedagang buah membeli sekeranjang apel dengan 

harga Rp  9.500,00 per kg. Kemudian apel itu dijualnya 

kembali.  

a.  Pedagang  itu  mendapatkan  untung atau rugi?  

b.  Berapa besar untung atau rugi itu? 

 

 

 

Untung    = harga penjualan  − harga pembelian 

Rugi      = harga pembelian − harga penjualan 

SOAL  1 
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Dijual 



 

Karena ada suatu hal, pak Khusnul menjual kulkasnya dengan 

harga Rp 1.600.000,00. Jika dalam penjualan tersebut pak 

Khusnul mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,00 berapa 

harga beli kulkas tersebut ?   

 

 

 

Bu Ifa membeli Televisi bekas seharga Rp 250.000,00. Kemudian ia memperbaiki 

dengan menghabiskan biaya Rp 100.000,00. Ternyata Televisi itu laku dijual dengan 

keuntungan Rp 115.000,00. Berapa harga penjualan Televisi tersebut ? 

 

 

 

1. Lengkapi table berikut: 

No Harga Pembelian Untung Rugi Harga Penjualan 

a 

b 

c 

d 

Rp      8.500,00 

……………… 

Rp    86.250,00 

……………… 

Rp 1.250,00 

Rp 7.750,00 

- 

- 

- 

- 

Rp 9.850,00 

Rp 5.050,00 

………………. 

Rp  105.500,00 

………………. 

Rp  320.550,00 

 

2. Seorang  pedagang sayur keliling membeli ikan bandeng dengan harga  Rp  

9.750,00 per kg. Selanjutnya pedagang itu menjualnya dengan harga   Rp7.000,00 

per kg. 

a.  Pedagang  itu  memperoleh/mendapat kan  untung atau rugi?  

b.  Berapa besar untung atau rugi itu? 

3.  Arif membeli seekor burung kutilang dengan harga 

Rp 47.500,00 , kemudian dijual lagi dengan harga Rp 

46.000,00. Arif mendapatkan untung/rugi? Berapa 

besarnya?  

 

4.  Ninis membeli HP dengan harga Rp 535.000,00 kemudian dijual lagi. 

SOAL  2 

SOAL  3 



SOAL  1 

Tentukan untung / rugi yang dialami Ninis dan berapa besarnya jika HP tersebut   

dijual dengan harga: 

 a. Rp 628.500,00            b. Rp 431.750,00 

5.  Pak Amin menjual sebuah mobil dengan harga Rp 35.000.000,00.  

     Tentukan harga belinya, jika: 

     a. ia memperoleh untung sebesar Rp 2.050.000,00 

     b. ia mengalami rugi sebesar Rp 1.500.000,00 

6.  Bu Ida menjual  kalung emas 22 karat   seharga Rp 1.450.000,00 , ternyata ia 

mendapat untung Rp 125.000,00.  Berapa rupiahkah ia membeli kalung itu? 

7. Pak Ruli membeli sebuah sepeda motor 

dengan harga Rp 8.210.000,00. Setelah 

diperbaiki dengan menghabiskan biaya Rp 

250.000,00 maka sepeda motor itu dijual.  

Berapakah ia menjual sepeda itu jika 

ternyata dia mengalami rugi sebesar Rp 

125.000,00. 

 

 

 

 

 

          Menghitung Nilai Keseluruhan, Nilai Per Unit, dan 
Nilai Sebagian. 

 
 Para pedagang biasanya membeli barang dalam jumlah besar (grosir), 

kemudian barang tersebut dijual bijian (eceran). Oleh karena itu mereka harus bisa 

menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. 

 Untuk memahaminya coba kerjakan soal berikut : 

 

 

 

Bu Umi membeli 5 lusin piring untuk acara hajatan. Jika harga sebuah piring Rp 

1.250,00. Tentukan besarnya uang yang harus dibayar bu Umi? 

Indikator :Indikator :Indikator :Indikator :    

3.3.2   Menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian.����

��



SOAL  2 

SOAL  3 

 

 

Pak Edy mempunyai sebuah warung, setiap pagi bu Sum menitipkan kue sebanyak 40 

biji di warung pak Edy. Jika kue tersebut terjual habis dan pak Edy mendapat uang Rp 

60.000,00. Tentukan harga satu kue? 

 

 

 

Bu Lely sedang berbelanja di toko Garuda Gresik, dia melihat satu pak buku yang 

berisi 10 buku seharga Rp 12.500,00. Jika dia ingin membeli 6 buku, maka berapa 

uang yang harus dibayarkan? 

 

 

 

1.  Bu Laila membeli 5 jilbab seharga Rp 60.000,00. Tentukan harga : 

a. 1 jilbab    b. 20 jilbab 

2.  Pak Umar menukarkan uang $ 210 di Bank, ternyata ia memperoleh uang 

penukaran sebesar Rp 1.974.000,00. Berapa rupiah nilai tukar $ 1? 

3.  Bu Siti membeli 200 butir telur dengan harga seluruhnya Rp 110.000,00, 

kemudian telur itu dijual eceran dengan harga Rp 600,00 per butir. 

 a. Berapa harga penjualan seluruhnya? 

 b. Apakah Bu Siti mendapat untung / rugi? Berapa besarnya? 

 c. Berapa besar keuntungan / kerugian tiap butir telur? 

4.  Seorang pedagang membeli 20 kg gula dengan harga Rp 4.500,00 per kg. Gula itu 

kemudian dijual lagi dengan harga Rp 3.750,00 per kg. Selama menjual gula 

tersebut tumpah 2 kg. Untung atau rugikah pedagang itu? Berapa besarnya? 

5. Pak Muhtar membeli 10 buah semangka dengan harga Rp60.000,00.  Dari 

pembelian tersebut pak Muhtar menginginkan keuntungan sebesar Rp10.000,00. 

Dengan harga berapa pak Muhtar harus menjual semangka itu per buah?  

6.  Seorang pedagang mainan membeli 50 buah mainan dengan harga seluruhnya Rp 

750.000,00. Setelah terjual habis, pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 

Rp 100.000,00. Berapa harga penjualan maianan tiap buah? 



7.  Seorang pedagang buah menjual 20 kg apelnya 

dengan harga Rp 9.000,00 per kg. Dari seluruh 

penjualan apel itu ia rugi Rp 40.000,00 karena 

sebagian apelnya rusak dan tidak laku. Berapa 

harga pembelian buah apel per kg yang dibeli 

pedagang buah itu? 

8.  Seorang petani membeli 100 kg beras seharga Rp 250.000,00. Setelah dijemur 

berat beras menyusut 5 kg. Kemudian beras itu dijual seluruhnya secara eceran 

dan diperoleh untung sebesar Rp 35.000,00. Berapa harga penjualan per kg beras 

itu? 

9.  Pak Hamdan membeli 20 ekor ayam seharga Rp 300.000,00. Setelah dipelihara 

beberapa hari, 5 ekor di antaranya mati. Kemudian sisanya dijual dengan harga Rp 

15.500,00 per ekor. Berapa harga penjualan seluruhnya? Untung atau rugikah pak 

Hamdan? Berapa besar untung/ruginya? 

 

 

Pak Muhas membeli 3 karung beras cap Tawon dan 5 karung beras cap Raja Lele. 

Sampai di rumah semua beras dicampur dan di aduk dengan rata kemudia dijual lagi 

dengan cara eceran. Jika ia menginginkan keuntungan Rp 120.000,00 berapa harga 

penjualan tiap kg nya? 

 

 

 

 

 

 

           Menentukan Persentase Untung atau Rugi terhadap 
Harga Pembelian. 

 

Pada KD sebelumnya telah dipelajari pengertian persen ( silahkan anda ingat 

lagi ). Dalam dunia perdagangan, untung atau rugi sering kali dinyatakan dalam 

bentuk persentase terhadap harga pembelian.  

 Untuk memahaminya coba kerjakan soal berikut : 

Indikator :Indikator :Indikator :Indikator :    

3.3.3   Menentukan besar  persentase untung (laba), rugi, harga jual, harga beli, 

rabat, netto, pajak bunga tunggal pada kegiatan ekonomi����

��



SOAL  1 

SOAL  2 

 

 

 

Bu Ninik membeli Handycam seharga Rp 

2.500.000,00. Setelah dipakai selama tiga bulan, 

Handycam tersebut dijual kepada temannya 

dengan Rp 2.000.000,00. Berapa persenkah 

kerugian yang dialami bu Ninik?   

 

 

 

Pak Yono membeli satu lusin raket bulu tangkis dengan harga Rp 300.000,00. 

Kemudian raket itu dijual dengan harga Rp 30.000,00, berapa persenkah keuntungan 

pak Yono? 

 

Setelah kamu kerjakan Soal 1 dan Soal 2,  maka dapat  kamu simpulkan  bahwa: 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, buatlah contoh tentang proses perdagangan yang sudah diketahui harga 

penjualan dan harga pembeliannya. Kemudian tentukan persentase keuntun-

gan/kerugiannya! 

 

 

 

1. Bu Cica membeli bunga Adenium seharga Rp 60.000,00. Setelah satu tahun bunga  

tersebut dijual dengan harga Rp 84.000,00. Berapa persenkah untung / rugi yang 

dialami bu Cica? 

 

 

Untung 

Persentase  Untung     =                 ×××× 100 % 
     harga pembelian 

 
rugi 

Persentase  Rugi    =                     ×××× 100 % 
   harga pembelian 



 

2. Roni membeli kipas angin seharga Rp 

50.000,00. Karena suatu hal kipas angin itu 

dijual dengan karga Rp 47.500,00. Berapa 

persenkah untung / rugi yang dialami Roni? 

3. Koperasi sekolah membeli buku tulis 5 pak seharga Rp 105.000,00 ( satu pak 

berisi 12 buku ). Jika buku itu dijual dengan harga Rp 2.000,00 tiap 1 buku. 

Tentukan : 

a. Berapa harga penjualan seluruhnya? 

b. Berapa untung atau rugi yang diperoleh koperasi? 

c. Berapa persentase untung atau rugi yang diperoleh koperasi? 

4. Seorang pedagang buah membeli 100 buah apel New Zelan dengan harga 

seluruhnya Rp175.000,00. Jika apel tersebut dijual dengan harga Rp 7.500,00 

setiap 5 buah. 

a. Untung atau rugikah pedagang itu?  

b. Tentukan persentase untung atau ruginya? 

5. Bang Udin membeli 50 kg duku Palembang dengan harga Rp 4.000,00/kg. 

Kemudian dijual lagi, 30 kg dijual dengan harga Rp 6.500,00/kg, 15 kg dijual 

dengan harga Rp 5.000,00/kg, dan sisanya busuk. Tentukan besar persentase 

untung atau ruginya? 

 

 

 

Bu Shobah membeli 2 jenis gula dengan harga masing-masing Rp 4.200,00 dan 

Rp 4.500,00 setuap kg. Kedua jenis gula itu dicampur dengan perbandingan 2 : 5 

dan dijual dengan harga Rp 4.300,00/kg. 

a. Untung atau rugikah bu Shobah?  

b. Tentukan persentase untung atau ruginya? 

c. Berapa besar untung atau ruginya jika gula campuran tersebut beratnya 2,8 

kuintal. 

 

 

 

 



MASALAH   1 

 

           Menghitung salah satu harga pembelian/penjualan 
jika persentase untung/rugi diketahui. 

 

 Perhatikan permasalahan berikut ini. 

 

 

 

Tio membeli   sebuah sepeda motor dengan harga 

Rp 6.500.000,00. Supaya untung 10% berapakah 

sepeda motor itu harus dijualnya? 

 

Penyelesaian :     

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus dihitung dulu besarnya 

keuntungan dalam rupiah sebagai berikut. 

Ingat, untung 10 % artinya  10 % dari harga pembelian.  

Jadi:  

Untung  =   10 % x Rp 6.500.000,00 

         =  

100

10
 x Rp 6.500.000,00 

         =   Rp 650.000,00 

Harga penjualan =  Harga pembelian + Untung 

   = Rp 6.500.000,00  +  Rp 650.000,00 

   = Rp 7.150.000,00 

 

 

Dalam bentuk persen, harga pembelian = 100 % 

Jadi, Harga penjualan  =   Harga pembelian + Untung 

    =   100 %   +   10 % 

    =   110 %  Harga pembelian 

           =  

100

110
 x Rp 6.500.000,00 

    =   Rp 7.150.000,00 

 

 

��



MASALAH   2 

MASALAH   3 

 

 

Pak Ali adalah seorang pedagang pakaian, 

ia menjual 1 kodi baju dengan harga Rp 

600.000,00. Ternyata ia mengalami 

kerugian sebesar 25 %. 

a. Berapa harga pembelian 1 kodi baju? 

b. Berapa harga pembelian 1 buah baju? 

 

Penyelesaian :     

a.  Harga penjualan (1 kodi)  =   Harga pembelian (1 kodi)  -  Rugi 

     =  100 %  -  25 % 

     =  75 %  Harga pembelian (1 kodi) 

     =  
100

75
 x  Harga pembelian (1 kodi) 

Harga pembelian (1 kodi)  =  
75

100
  x  Harga penjualan (1 kodi) 

     =  
75

100
  x  Rp 600.000,00 

     =  Rp 800.000,00 

b.  Harga pembelian 1 baju  =  Harga pembelian 1 kodi  :  20 

     =  Rp 800.000,00  :  20 

     =  Rp 40.000,00 

 

 

 

 

Fais dibelikan sepeda oleh ayahnya seharga 

Rp 900.000,00. Dalam penjualan itu pedagang 

mendapat untung sebesar 20 %. Tentukan 

harga pembelian sepesa  tersebut?  

 

Penyelesaian :     

a.  Harga penjualan   =   Harga pembelian   +   Untung 

    =  100 %  +  20 % 



    =  120 %  Harga pembelian  

    =  
100

120
 x  Harga pembelian  

Harga pembelian   =  
120

100
  x  Harga penjualan  

    =  
120

100
  x  Rp 900.000,00 

    =  Rp 750.000,00 

 

 

 

1. Harga beli satu pak wafer ” Enak ” adalah Rp 18.000,00 ( satu pak berisi 

20 biji ). Jika wafer itu akan dijual dan menginginkan keuntungan 15 %. 

a. Berapa harga jual satu pak wafer? 

b. Berapa harga jual satu biji wafer? 

 

2. Biaya pembuatan kue di samping adalah Rp 

8.500,00. Jika kue itu dijual dan mengalami 

kerugian 10 %, Berapa harga jual kue tersebut? 

 

 

3.  Sebuah toko bangunan menjual sebuah martil seharga Rp 24.000,00, 

ternyata toko tersebut mendapat keuntungan 20 %. Berapakah harga beli 

martil tersebut? 

4.  Seorang pedagang asongan menjual satu botol air mineral seharga Rp 

1.500,00, jika ia menginginkan keuntungan 25 %.  

a. Berapakah harga beli satu botol air mineral tersebut? 

b. Berapakah harga beli satu dos air mineral tersebut? ( 1 dos berisi 24 

botol ) 

5.  Bu Tini seorang pedagang buah, ia baru saja menjual 10 kg apel Manalagi 

dengan harga Rp 70.000,00. Ternyata ia mengalami kerugian 10 %. 

Berapakah harga pembelian 1 kg apel tersebut? 

 



LATIHAN TERBIMBING 

           Menghitung Rabat ( Diskon ), Pajak, Bruto, Tarra, 
dan Netto. 

 

1. Rabat ( Diskon ) 

Pada setiap akhir tahun atau menjelang hari raya kita sering melihat 

adanya diskon besar – besaran di berbagai pusat perbelanjaan. Diskon disebut 

juga potongan harga atau korting. 

Yang dimaksud diskon adalah potongan harga 

yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. 

Misal pada counter tas ” Occe ” memberi diskon 

25 %, artinya pembeli mendapat potongan harga 

sebesar 25 % dari harga yang tertera pada barang 

tersebut.   

 

 

 

Pada hari Sabtu, Nia dan temannya pergi ke Ramayana Gresik. Di sana 

terpampang tulisan diskon 20 %, pada saat itu ia membeli baju seharga Rp 

140.000,00 dan sepatu seharga Rp 110.000,00. 

a. Berapa rupiah diskon yang diperoleh Nia? 

b. Berapa rupiah Nia harus membayar ke kasir? 

Jawab : 

a. Besar diskon =  persentase diskon  x  total belanja 

   =  
100

20
  x  Rp  ................ 

   =  ........................... 

b. Uang yang harus dibayar =  total belanja  -  ............... 

     =  Rp ...................  – Rp ..................... 

     =  ........................ 

 

 

Pak Rozi membeli buku di toko Garuda untuk perputakaan sekolah. Ia 

membeli 50 buku Matematika seharga Rp 18.000,00/buku dan 50 buku Fisika 

��

Diskon 

25 % 



LATIHAN TERBIMBING 

seharga Rp 15.000,00/buku. Jika toko tersebut memberi diskon 15 %, berapa 

rupiah yang harus dibayar pak Rozi? 

 

Dari dua latihan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa : 

Harga Bersih  =  Harga Kotor  -  Diskon 

Keterangan :  

• Harga Kotor adalah harga sebelum dipotong diskon. 

• Harga Bersih adalah harga setelah dipotong diskon. 

 

2. Pajak 

 Jika kita membeli suatu barang, membayar rekening telepon, membayar 

rekening listrik biasanya dikenakan pajak. Pajak tersebut dinamakan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPn), yang besarnya ditetapkan pemerintah 10 %. Selain 

PPn, ada juga Pajak Penghasilan (PPh). Pajak yang ini dikenakan pada 

seseorang yang menerima gaji/honorarium dan besarnya 15 %. 

 

 

 

Pak Afis adalah pimpinan disuatu 

perusahaan perminyakan. Ia membeli 

mobil yang harganya Rp 

65.000.000,00 secara tunai. 

Hitunglah : 

a.  Besarnya PPn mobil tersebut? 

b. Berapa besar uang yang harus 

dibayarkan pak Afis?   

Penyelesaian : 

a. PPn 10 % =  
100

10
  x  Rp 65.000.000,00 

   =  Rp ......................... 

b. Uang yang harus dibayar pak Afis =  Harga jual  +  PPn 

       = Rp ........................  +  ................. 

       = .......................... 



LATIHAN TERBIMBING 

 

 

Pak Muhas menerima gaji bulan Juli 2007 sebesar Rp 2.000.000,00. Jika 

dikenai PPh 15 %, berapa besar gaji bersih yang diterima pak Muhas? 

 

3. Bruto, Tarra, Netto 

 Perhatikan kemasan pada kantong semen, kantong pupuk, kaleng cat, 

kaleng susu, botol sampo dsb, biasanya tertera tertulis Netto. 

 Untuk memahaminya kerjakan latihan berikut : 

 

 

 

Seorang pedagang membeli 20 karung gula lokal dengan harga Rp 

5.500.000,00. Pada karung gula tertulis bruto 50 kg dan tara 2 %. 

a.  Tentukan berat tara seluruhnya? 

b. Tentukan berat netto seluruhnya? 

c. Jika pedagang tersebut menjual gula dengan harga Rp 6.300,00/kg berapa 

uang yang diperolehnya? 

d.  Apakah pedagang tersebut mengalami untung / rugi? Berapa besarnya? 

e.  Tentukan persentase untung / runginya? 

 

 

Asifah membeli 16 kantong terigu dengan harga Rp 37.500,00/kantong. Pada 

kantong tertulis bruto 25 kg dan tarra 0,5 kg. 

a.  Jika Asifah memperoleh diskon 10 %, berapa rupiah dia harus membayar? 

b.  Tentukan berat netto seluruhnya? 

c.  Jika terigu tadi dijual dengan harga Rp 1.800,00/kg, berapa uang yang 

diperolehnya? 

d.  Apakah pedagang tersebut mengalami untung / rugi? Berapa besarnya? 

e.  Tentukan persentase untung / runginya? 

  

 

 



 

 

 

1.  Pak Hadi membeli HP di WTC Surabaya untuk 

kedua anaknya. Harga ke dua Hp tersebut 

masing – masing Rp 750.000,00 dan Rp 

1.200.000,00. Jika toko memberi diskon 10 %, 

berapa rupiah pak Hadi harus membayar?   

2.  Sebuah toko pakaian di pasar Gresik 

memberilakukan setiap pembelian Rp 500.000,00 keatas mendapat diskon 

25 % dan kurang dari Rp 500.000,00 diskonnya 15 %. Bu Tatik membeli 

sebuah baju busana muslim seharga Rp 380.000,00 dan sebuah jilbab 

seharga Rp 125.000,00. Berapakah bu Tatik harus membayar? 

3.  Pada hari minggu, pak Agus dan istrinya berbelanja di toko Laju 

Elektronik. Ia membeli TV seharga Rp 2.250.000,00 dan Kulkas seharga 

Rp 1.500.000,00. Jika PPn 10 %, berapa uang yang harus dibayar pak 

Agus? 

4.  Pah Budi dan Isrinya sama – sama menjadi guru, gaji pak Budi Rp 

1.800.000,00 dan gaji istrinya Rp 1.600.000,00. Jika besar PPh 15 %, 

berapa lumlah gaji bersih yang diterima pak Budi dan istrinya? 

5.  Sebuah truk mengangkut 30 karung gabah dari sawah. Dari hasil 

timbangan berat kotor tiap karung rata – rata 50 kg, sedangkan berat 

sebuah karung 0,5 kg. Tentukan berat bersih gabah yang diangkut truk? 

6.  Seorang pedagang membeli 50 karung pupuk UREA dengan harga Rp 

2.500.000,00. Pada tiap karung tertulis bruto 50 kg dan tara 2 %. 

a.  Tentukan berat tara seluruhnya? 

b. Tentukan berat netto seluruhnya? 

c. Jika pedagang tersebut menjual pupuk dengan harga Rp 1.200,00/kg 

berapa uang yang diperolehnya? 

d.  Apakah pedagang tersebut mengalami untung / rugi? Berapa besarnya? 

e.  Tentukan persentase untung / runginya? 

 



LATIHAN TERBIMBING 

            Melakukan Perhitungan yang Menggunakan 
Persentase Soal – soal Tabungan dan Koperasi. 

 

 Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah 

karena mendapat bunga, jenis bunga yang akan kita pelajari adalah bunga 

tunggal, artinya yang mendapat bunga hanya modalnya saja sedangkan 

bunganya tidak berbunga lagi. Sedangkan apabila bunganya turut berbunga 

lagi, maka jenis bunga tersebut dinamakan bunga majemuk ( dipelajari di 

SMA ). 

 Sebaliknya jika kita meminjam uang di bank atau koperasi, maka 

hutang kitamenjadi lebih besar jika dibandingkan dengan uang yang kita 

pinjam. Hal ini disebabkan adanya beban bunga yang harus kita bayar. 

 Untuk memahaminya kerjakan latihan berikut : 

 

 

 

1.  Ita menabung di Bank Swasta  sebesar Rp 1.000.000,00 dengan suku 

bunga 14 % /tahun. Tentukan : 

a. Berapa besar bunga pada akhir tahun pertama? 

b.  Berapa besar bunga pada akhir bulan ke-6? 

c.  Berapa besar bunga pada akhir tahun ke-2? 

d.  Berapa besar uang Ita pada akhir tahun ke-2? 

Penyelesaian : 

a. Besar bunga pada akhir tahun pertama 

  =  Suku bunga  x  Modal  x  Waktu       ( modal  = besar tabungan ) 

  =  
100

14
  x  Rp 1.000.000,00  x  1 

  =  .......................... 

b.  Besar bunga pada akhir bulan ke-6 

  =  Suku bunga  x  Modal  x  Waktu        

  =  .....  x  .......................  x  ½   ( 1 thn = 12 bln, maka 6 bln = .... thn ) 

  =  .............................................. 

c.  Besar bunga pada akhir tahun ke-2 

  =  Suku bunga  x  Modal  x  Waktu        

��



  =  .....  x  ....................................  x  3 

  =  .............................................. 

d.  Besar uang Ita pada akhir tahun ke-2 

  =  Modal  +  besar bunga 

  =  ............................ + .............................. 

 =  ............................................ 

 

2.  Untuk mengembangkan usahanya Wawan meminjam uang di koperasi 

sebesar Rp 5.000.000,00 dengan suku bunga 20 % /tahun. Hutang itu akan 

diangsur selama 2 tahun ( 24 kali ). 

a.  Berapa besar bunga selama 2 tahun? 

b.  Berapa hutang Wawan seluruhnya? 

c.  Berapa besar angsuran perbulan yang harus dibayar Wawan? 

Penyelesaian : 

a.  Besar bunga selama 2 tahun 

  =  Suku bunga  x  Modal  x  Waktu        

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

  =  .............................................. 

b.  Besar hutang Wawan seluruhnya 

  =  Pinjaman  +  besar bunga 

  =  ............................ + .............................. 

 =  ............................................ 

c.  Besar angsuran  =  
angsuranbanyak

seluruhnyaghu tan
 

    =  
24

................................
 

    =  ....................... 

 

 

 

1. Pak Rozak menyimpan uang di Bank sebesar Rp 3.000.000,00. Setelah 

9 bulan uangnya diambil untuk keperluan hajatan. Jika Bank 

memberikan bunga 15 % / tahun, berapa rupian uang yang diterima pak 

Rozak? 



2. Bu Khotimah menyimpan uang di Bank Swasta yang memberikan 

bunga 10 % / tahun. Setelah 1 tahun ia menerima bunga sebesar Rp 

40.000,00. Berapa besar uang yang ditabung Bu Khotimah? 

3. Seorang anggota koperasi meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,00 

dengan bunga 2 % per bulan. 

a. Berapa besar angsuran tiap bulan jika hutangnya diangsur 

selama 6 bulan? 

b. Berapa besar angsuran tiap bulan jika hutangnya diangsur 

selama 1,5 tahun? 

 

 

 

SOAL LATIHAN KD 3.3 
 

1. Pernyataan-pernyataan berikut benar, kecuali .... 

a. Untung  =  harga penjualan  -  harga pembelian 

b. Rugi  =  harga pembelian  -  harga penjualan 

c. Modal  =  harga penjualan  +  untung 

d. Harga penjualan  =  harga pembelian  -  rugi 

2. Seorang pedagang membeli ikan seharga Rp250.000,00 dengan ongkos angkutan 

Rp25.000,00. Setelah terjual habis, pedagang itu memperolah uang Rp310.000,00. 

Maka pedagang memperoleh .... 

a. Rugi Rp35.000,00 

b. Rugi Rp60.000,00 

c. Untung Rp35.000,00 

d. Untung Rp60.000,00 

3. Sebuah toko keramik membeli 20 vas bunga dengan harga Rp12.000,00 tiap buah. 

Karena 4 buah vas pecah, maka toko itu mengalami rugi Rp20.000,00. Harga 

penjualan vas bunga tiap buah adalah .... 

a. Rp16.250,00 

b. Rp13.750,00 

c. Rp13.000,00 

d. Rp11.000,00 



4. Seorang pedagang hewan menjual 10 ekor kambing dengan harga Rp200.000,00 

tiap ekor. dari hasil penjualan itu ia memperoleh untung Rp300.000,00. Harga 

pembelian seluruhnya adalah .... 

a. Rp1.700.000,00 

b. Rp2.300.000,00 

c. Rp2.800.000,00 

d. Rp3.200.000,00 

5. Koperasi sekolah membeli 5 lusin buku tulis dengan harga Rp9.600,00 tiap lusin. 

Jika koperasi menghendaki untung Rp9.000,00 maka harga penjualan tiap buku 

adalah .... 

a. Rp650.000,00 

b. Rp780.000,00 

c. Rp950.000,00 

d. Rp1.140.000,00 

6. Seorang pedagang membeli satu lusin piring seharga Rp48.000,00. Piring habis 

terjual dengan harga Rp4.500,00 sebuah. Besar persentase untung terhadap harga 

pembelian adalah .... 

 a.8,8%  b. 9,4% c. 11,25% d. 12,5% 

7. Ahmad mendapat untung 6% dari harga pembelian sebuah mobil. Jika besarnya 

untung Rp7.500.000,00, maka harga penjualan mobil adalah .... 

a. Rp142.500.000,00 

b. Rp134.500.000,00 

c. Rp132.500.000,00 

d. Rp125.000.000,00 

8. Seorang pedagang menjual sepedah dengan harga Rp250.000,00. Dari penjualan 

itu ia memperoleh untung 25%. Harga pembelian sepeda itu adalah .... 

a. Rp187.500,00 

b. Rp200.000,00 

c. Rp225.000,00 

d. Rp312.500,00 

9. Sebuah toko memberikan diskon 5% untuk pembelian sampai dengan 

Rp100.000,00 dan diskon 10% untuk kelebihannya. Jika seorang pembeli 

berbelanja sebesar Rp200.000,00 maka besar diskon adalah .... 

a. Rp30.000,00 



b. Rp20.000,00 

c. Rp15.000,00 

d. Rp10.000,00 

10. Dimas menabung pada sebuah koperasi besar Rp1.000.000,00 dengan bunga 15% 

setahun. Jumlah uang Dimas setelah 4 bulan adalah .... 

a. Rp1.050.000,00 

b. Rp1.060.000,00 

c. Rp1.150.000,00 

d. Rp1.600.000,00 

11. Oki membeli TV 29 inci dengan harga Rp3.800.000,00 dan pajak pertambahan 

nilai (PPn) 15%. Banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar TV 

tersebut adalah .... 

a. Rp3.230.000,00 

b. Rp3.243.000,00 

c. Rp1.840.000,00 

d. Rp4.370.000,00 

12. Nanik menabung di bank Rp150.000,00 dengan bunga 12% setahun. Karena ada 

kebutuhan keluarga, maka uang itu diambil seluruhnya dngan bunganya sebesar 

Rp165.000,00. Lamanya Nanik menabung adalah .... 

a. 8 bulan 

b. 9 bulan 

c. 10 bulan 

d. 11 bulan 

 

 

 

 

 

 

 


