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KATA PENGANTAR 
 

 
Modul Melakukan Perhitungan-lanjut dimaksudkan sebagai bahan 

belajar mandiri peserta diklat SMK bidang keahlian Mesin Produksi. Modul 

ini tidak dibuat bertele-tele dan sulit. Setiap kegiatan belajar diawali 

dengan penjelasan singkat yang mudah difahami dan berhubungan 

langsung dengan aplikasi dalam pemesinan. Setelah itu dengan beberapa 

contoh diharapkan peserta diklat dapat memahami lebih mendalam uraian 

materi yang dibahas. 

Peserta diklat diharapkan aktif belajar sendiri dengan tuntunan 

modul ini. Peran guru adalah membantu peserta diklat yang kurang dapat 

memahami uraian materi maupun tugas, sehingga proses belajar berjalan 

lancar. Peserta diklat diharapkan mempelajari modul ini dari awal hingga 

akhir, dan mengerjakan semua tugas (tugas sebaiknya jangan dikerjakan 

sebagian saja).  

Guru sebagai nara sumber untuk pemelajaran modul ini diharapkan 

menambah wawasan dengan membaca buku-buku dalam daftar pustaka, 

dan buku penunjang lainnya. Dengan demikian peserta diklat yang bisa 

dengan cepat menyelesaikan belajarnya dapat diberikan soal pengayaan. 

Tugas yang diberikan pada modul ini telah diusahakan sebagian 

besar berhubungan langsung dengan bidang keahlian para peserta diklat. 

Sebagian besar soal diambil dari buku Technical Mathematics for the Metal 

Trade karangan Siegbert Hollger. 

 
Yogyakarta, Desember 2004 
Penyusun, 

 
 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 
 
 

A. Diagram Pencapaian Kompetensi 
 
Diagram ini menunjukan tahapan atau tata urutan kompetensi yang 

diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu yang 

dibutuhkan serta kemungkinan multi exit-multi entry yang dapat 

diterapkan. 
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Keterangan: 
 
M12.3A Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi  

M18.1A Menggunakan perkakas tangan  

M2.5C11A Menggunakan alat ukur 

M2.7C10 Melakukan perhitungan - dasar 

M7.24A Mengoperasikan dan mengamati mesin/proses 

M2.8C10 Melakukan perhitungan - lanjut 

M2.13C5 Melakukan perhitungan matematis 

M9.2A  Membaca gambar teknik 

M7.28A Mengoperasikan mesin NC/CNC (dasar) 

M7.32A Menggunakan mesin  untuk operasi dasar  

M7.5A  Bekerja dengan mesin umum 

M7.6A  Melakukan  Pekerjaan dengan mesin bubut 

M7.7A  Melakukan pekerjaan dengan mesin frais  

M7.8A  Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda  

M7.15A Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar) 

M7.10A Menggerinda pahat dan alat potong 

M7.11A Mengefrais (kompleks) 

M7.21A Membubut (kompleks) 

M7.16A Mengeset  dan mengedit program mesin NC/CNC 

M7.18A Memprogram mesin NC/CNC (dasar) 

 
 

B. Kedudukan Modul 
 
Untuk mempelajari modul ini peserta diklat harus sudah mempelajari 

Melakukan perhitungan-dasar (M2.7C10). Modul ini merupakan prasarat 

untuk mempelajari Melakukan perhitungan matematis (M2.13C5) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 viii 

 
GLOSSARIUM 

 
 
Panjang pendekatan :  panjang bahan yang akan dibentuk dengan proses  

pembentukan (misalnya : tempa atau ekstrusi) 

 

Metode tiga langkah : tiga langkah perhitungan dimulai dengan 

pernyataan kemudian tunggal dan jamak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. DESKRIPSI 

 
 Modul Melakukan Perhitungan Lanjut (M2.8 C10) dibuat untuk 

membantu peserta diklat dalam melaksanakan belajar berdasarkan 

Kurikulum 2004. Modul ini kelanjutan dari modul sebelumnya yaitu 

Melakukan perhitungan-dasar (modul dengan kode M). Ruang lingkup 

modul ini sesuai dengan GBPP meliputi Menaksir jawaban perkiraan; 

Melakukan kalkulasi dasar menyangkut persentase; Melakukan 

kalkulasi dasar yang melibatkan perbandingan; Menginterpretasikan 

diagram dan grafik; Membuat diagram dan grafik dari informasi yang 

diberikan. 

Setelah menyelesaikan modul ini peserta diklat diharapkan memiliki 

kompetensi melakukan perhitungan sesuai dengan bidang keahliannya. 

 
B. PRASYARAT 

Untuk mempelajari modul ini sebaiknya peserta diklat sudah 

menguasai kompetensi Melakukan perhitungan- dasar. 

 
 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Penjelasan Bagi Peserta diklat 

a. Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh oleh peserta diklat 

adalah : 

1). Membaca petunjuk penggunaan modul 

2). Mencoba mengerjakan soal pada Sub bab F (Cek 

kemampuan), apabila telah bisa menyelesaikan soal-soal 

tersebut (minimal 70% benar), peserta diklat dipersilahkan 

langsung mengerjakan tes formatif. 



 2 

3). Apabila cek kemampuan tidak bisa mengerjakan, peserta 

diklat mempelajari modul ini dari awal sampai akhir mulai 

Kegiatan belajar 1  

4). Setiap Kegiatan belajar dilakukan dengan cara membaca 

penjelasan singkat setiap sub kompetensi, memahami 

penjelasan tersebut (bisa meminta pertolongan guru apabila 

belum jelas), kemudian mengerjakan soal latihan. 

5). Soal tugas sebaiknya dikerjakan semua, apabila waktu di 

sekolah tidak mencukupi maka dikerjakan di rumah sebagai 

tugas. 

6). Setelah selesai mengerjakan soal tugas hasilnya dilaporkan 

pada guru untuk dinilai. 

7). Apabila nilai yang diperoleh belum 70, maka peserta diklat 

harus mengulang mempelajari kegiatan belajar yang sama 

sampai nilai yang diperoleh minimal 70. 

8). Setelah soal tugas dikuasai( nilai >70), kemudian 

mengerjakan Tes Formatif. 

9). Peserta diklat dinyatakan menguasai sub kompetensi apabila 

nilai test formatif yang dicapai minimal 70. 

10). Setelah kegiatan belajar 1 selesai dilanjutkan dengan kegiatan 

belajar selanjutnya dengan langkah-langkah seperti yang telah 

dijelaskan di atas. 

11). Peran guru dalam mempelajari modul adalah sebagai nara 

sumber, yaitu seseorang yang menguasai kompetensi yang 

selalu siap ditanyai oleh peserta diklat dalam mempelajari 

kompetensi tertentu. 
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b. Perlengkapan yang harus dipersiapkan 

Setiap peserta diklat dalam mempelajari modul sebaiknya 

menggunakan perlengkapan: ballpoint, pencil, karet penghapus, 

buku tulis, kertas buram, dan kalkulator. 

 
2. Peran Guru Antara Lain 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktek 

baru dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses 

belajar peserta diklat 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan  mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan 

g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya 

h. Melaksanakan penilaian 

i. Menjelaskan kepada peserta diklat tentang sikap, pengetahuan 

dan ketrampilan dari suatu kompetensi yang perlu untuk dibenahi 

dan merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya. 

j. Mencatat pencapaian kemajuan peserta diklat 

 

 

D. TUJUAN AKHIR 

1. Kinerja yang diharapkan: Peserta diklat mampu melakukan 

perhitungan- lanjut secara mandiri. 
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2. Kriteria keberhasilan : Peserta diklat dikatakan telah menguasai 

kompetensi apabila telah mampu mengerjakan semua soal latihan, 

dan sol tes formatif dengan nilai minimal 70. 

3. Kondisi atau variabel yang diberikan : Kompetensi melakukan 

perhitungan- lanjut ini diharapkan dapat diselesaikan peserta diklat 

dalam waktu 80 jam pelajaran (@ 45 menit).  
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E. KOMPETENSI 

KOMPETENSI   :    Melakukan perhitungan-lanjut 
KODE    :    M2. 8C10 
DURASI PEMELAJARAN  :    80 Jam @ 45 menit 

 
A B C D E F G LEVEL KOMPETENSI 

KUNCI 2 1 1 1 1 1 - 

KONDISI KINERJA  

1. Kegunaan Kompetensi : 
? Industri yang melakukan kegiatan Pemesinan 

2. Sumber Informasi : 
? Kode standar 
? Buku-buku pedoman 

3. Kegiatan : 
? Menaksir jawaban perkiraan 
? Melakukan kalkulasi dasar menyangkut persentase 
? Menerapkan keempat aturan dasar pada ungkapan aljabar 
? Melakukan kalkulasi dasar yang melibatkan perbandingan 
? Menginterpretasikan diagram dan grafik 
? Membuat diagram dan grafik dari informasi yang diberikan 

 
 
 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
1. Menaksir jawaban 

perkira-an 
 

? Jawaban yang 
dikalkulasi dengan teknik 
penaksiran dapat 
ditaksir. 

? Operasi pembulatan 
seder-hana ketika 
menaksir dapat 
dilakukan 

? Kalkulasi dan 
penaksiran 

? Pembulatan sederhana 
dan penaksiran 

? Perhitungan secara 
manual dan pem-
bulatan  hasilnya 

? Memahami cara 
meng-kalkulasi dan 
menaksir  hasil 
perhitungan 

? Memahami cara 
pembu-latan 
sederhana  ketika 
menaksir 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
2. Melakukan kalkulasi 

dasar menyangkut 
persentase 

? Kalkulasi sederhana 
untuk memperoleh 
persentase dari 
informasi yang 
dinyatakan baik dalam 
bentuk pecahan atau 
desimal dapat dilakukan. 

? Kalkulasi sederhana dan 
persentase dalam 
bentuk pecahan atau 
desimal 

? Prosedur 
pemecahan soal 
persentese dengan 
metode tiga 
langkah 

? Memahami cara 
mengkal-kulasi 
persentase dalam 
bentuk pecahan atau 
desimal 

 

3. Menerapkan keempat 
aturan dasar pada 
ungkapan aljabar  

? Kalkulasi sederhana 
pada ungkapan aljabar 
dengan mengguna-kan 
keempat aturan dasar 
penambahan, pecahan, 
perkalian, pem-bagian 
dapat diterapkan 

? Kalkulasi sederhana 
pada aljaba r dengan 
menggunakan 
penambahan, pecahan, 
perkalian dan 
pembagian 

? Perhitungan 
bilangan pecahan 
baik penjum-lahan, 
perkalian dan 
pembagian 

? Memahami cara 
meng-hitung dengan 
menggu-nakan 
penambahan, 
pecahan, perkalian 
dan pembagian 

 

4. Melakukan kalkulasi 
dasar yang 
melibatkan 
perbandingan 

 

? Kalkulasi sederhana 
termasuk hasil bagi dan 
perbandingan yang 
menggunakan bilangan 
bulat, pecahan dan 
pecahan desimal dapat 
dilakukan. 

? Informasi dari diagram 
dan grafik yang 
digunakan sebagai dasar 
untuk membuat kepu-
tusan dapat diambil 

? Kalkulasi sederhana 
dengan menggunakan 
bilangan bulat 

? Diagram dan grafik  

? Perhitungan 
perban-dingan 

? Memahami cara 
meng-hitung dan 
membanding-kan 
dengan mengguna-
kan bilangan bulat 

? Memahami cara 
mem-baca  diagram 
dan grafik 

 

5. Menginterpretasikan 
diagram dan grafik 

? Informasi yang 
diekstraksikan dari 
diagram dan grafik 
diinterpretasikan secara 
benar.  

? Informasi yang diambil 
dari diagram dan grafik 
digunakan sebagai dasar 
untuk membuat 
keputusan 

? Diagram dan grafik ? Menentukan jenis 
diagram dan chart 

? Memahami cara 
membuat diagram 
dan grafik 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
6. Membuat diagram 

dan grafik dari 
informasi yang 
diberikan 

 

? Informasi yang 
digunakan untuk 
menghasilkan diagram 
dan grafik sederhana 
sebagaimana diperlukan 
dapat dibuat. 

? Diagram dan grafik ? Pembuatan tabel 
distribusi frekuensi 

? Pembuatan 
diagram pareto 

? Menentukan deviasi 
standar 

 

? Memahami cara 
membuat diagram 
dan grafik 
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F. CEK KEMAMPUAN 

Isilah tabel di bawah dengan cek list (v ) dengan sikap jujur dan dapat 

dipertanggung jawabkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah 

anda miliki. 

Saya telah menguasai 
sub kompetensi ini Sub Kompetensi Pernyataan 
Ya Tidak 

Bila Jawaban Ya 
Kerjakan 

Menaksir jawaban 
perkiraan 
 

Mengetahui cara 
menaksir  panjang 
pendekatan untuk 
benda yang ditarik atau 
ditekan. 

  Tes Formatif 1 

Melakukan kalkulasi 
metode tiga langkah 

Dapat Mengaplikasikan 
metode tiga langkah 

  Tes Formatif 2 

Melakukan kalkulasi 
dasar menyangkut 
persentase 

Dapat melakukan 
perhitungan yang 
menyangkut persentase 

  Tes Formatif 3 

Melakukan kalkulasi 
dasar yang 
melibatkan 
perbandingan 
 

Dapat Melakukan 
kalkulasi dasar dengan 
perbandingan 
 

  Tes Formatif 4 

Menginterpretasikan 
grafik dan diagram 
 

  Membuat diagram 
dan grafik dari 
informasi yang 
diberikan 
 

Dapat membuat 
diagram dan grafik dari 
informasi yang 
diberikan  
 

  

Tes Formatif 5 

 
Apabila anda menjawab tidak pada salah satu pernyataan di atas, maka 
pelajarilah modul ini. 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 
 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 
 

Rencanakanlah setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi table di 

bawah ini dan mintalah bukti belajar guru jika telah selesai 

mempelajari setiap kegiatan belajar. 

Kompetensi  :   Melakukan perhitungan-lanjut 

Sub Kompetensi  :  

- Menaksir jawaban perkiraan 

- Melakukan kalkulasi metode tiga langkah 

- kalkulasi dasar menyangkut persentase 

- Membuat diagram dan grafik dari informasi yang 

diberikan.  

     

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda 
Tangan 
Guru 

Perhitungan 
perkiraan panjang 

     

Melakukan kalkulasi 
metode tiga langkah 

     

kalkulasi dasar 
menyangkut 
persentase 

     

Melakukan kalkulasi 
dasar yang 
melibatkan 
perbandingan 

     

Membuat diagram 
dan grafik dari 
informasi yang 
diberikan 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Kegiatan Belajar 1  

 Perhitungan perkiraan panjang 

 
a. Tujuan kegiatan pemelajaran 1 

 Menaksir  panjang pendekatan untuk benda yang ditarik atau 

ditekan. 

b. Uraian materi 1  

 

Notasi yang digunakan dalam 

menghitung : 

l= panjang hasil 
A = luas hasil 
V= volume hasil 
Z= sisa bahan 
lR=  panjang pendekatan (misal panjang yang 
harus dibentuk) 
AR = luas pendekatan 
VR = volume pendekatan 
Prinsip : 

1.  Volume pendekatan = volume hasil 

VR= V (lihat gambar no. 1) 

AR. lR=A.l 

R
R A

lA
l

.
?  

R
R A

V
l ?  

VR= V (lihat gambar no. 2) 

2. Bentuk Baji/ wedges  : 
2
l

lR ?   

 
3. Bentuk ujung piramid atau kerucut 

3
l

lR ?  

 

Hasil perhitungan di atas akan menghasilkan bilangan desimal yang relatif 

panjang. Ada kemungkinan jumlah angka di belakang koma tidak 
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terhingga misalnya : 13,55544171… atau bila menggunakan bilangan phi 

(? ) yaitu 3,141592654… Hasil kalkulasi haruslah realistis untuk alat ukur 

yang kita pergunakan, misalnya jangka sorong hanya bisa mencapai 

maksimal 2 angka di belakang koma dan mikrometer bisa mencapai tiga 

angka di belakang koma. Dengan demikian kita harus menetapkan jumlah 

angka di belakang desimal. Untuk perhitungan yang kurang teliti hasil 

kalkulasi kita batasi dua angka di belakang koma. Apabila hasil 

perhitungan diperlukan ketelitian yang tinggi (misalnya ada angka/ 

kualitas  toleransinya yang satuannya m? ), maka hasil perhitungan kita 

tetapkan tiga angka di belakang koma. Penentuan jumlah angka di 

belakang desimal tersebut dengan ketentuan untuk hasil perhitungan, 

sedangkan proses perhitungan jumlah angka di belakang koma tidak  

usah dibatasi. Misal : 

146,314626437,3732050808,1414213562,132 ????? . 

Hasil perhitungan tersebut apabila ditetapkan 3 angka di belakang koma 

adalah 3,146, sedang apabila ditetapkan dua angka di belakang koma 

hasilnya 3,15. 

Bagaimanakah jika sejak dari proses awal perhitungan jumlah angka di 

belakang koma sudah dipotong? Apakah ada perbedaan hasil 

perhitungan?  

c. Rangkuman 1 

Ketika menghitung  panjang pendekatan benda yang ditarik, atau ditekan 

kita mempunyai istilah : volume pendekatan, panjang pendekatan bentuk 

baji, panjang pendekatan ujung runcing (piramid dan kerucut), volume 

hasil, ½ dari panjang hasil , dan ?  dari panjang hasil.  
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Contoh : 

Sebuah poros diameter 40 mm , panjang 125 

mm ditempa dari bahan yang ukuran 

diameternya 90 mm. Hitunglah panjang awal 

pendekatan bahan yang digunakan . 

dicari  : lR ? 

 

diketahui :  

DR = 90 mm 

d = 40 mm    l = 125 mm 

Jawab : 

Dengan prinsip volume pendekatan = volume hasil, diperoleh : 
R

R A
lA

l
.

? , 

maka 

56,5555555555,55
90.
125.40.

???
?

?
Rl  mm (didekati sampai dua angka di 

belakang koma). 

 

d. Tugas 1 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

Bulatkan hasilnya sampai dua angka di belakang koma. 

1. Sebuah poros diameter 30 mm , panjang 100 mm ditempa dari bahan 

yang ukuran diameternya 90 mm. Hitunglah panjang awal pendekatan 

bahan yang digunakan . 
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a. Batangan baja persegi ukuran 30 mm 
dengan panjang 1200 mm akan dirol 
menjadi ukuran penampang 10 x 20 mm, 
berapa panjang hasilnya ? 
 

b. Sebuah poros panjang 200 mm diameter 
60 mm dihasilkan dari proses ekstrusi. 
Bahan yang tersedia diameternya 80 mm, 
berapakah panjang awalnya ? 

 
c. Sebuah poros dengan diameter 95 mm 

dibentuk dengan cara ditempa pada satu 
sisi dari suatu bahan diameter 65 mm 
panjang 90 mm. Hitunglah panjang awal 
jika bahan yang terbuang 5%. 

 
d. Ujung dari sebuah batang persegi ukuran 

25 mm ditempa untuk membentuk 
sebuah piramid panjang 65 mm. 
Hitunglah panjang awalnya 

e. Ujung dari sebuah batang persegi ukuran 25 mm ditempa untuk 

membentuk sebuah piramid panjang 65 mm. Hitunglah panjang 

awalnya. 

f. Sebuah poros diameter 45 mm dibentuk ujungnya menjadi konis 

melalui proses tempa dengan panjang 135 mm. Hitunglah panjang 

bahan awalnya. 

 

e. Tes formatif 1 

Kerjakan Soal Di bawah dalam waktu 70 menit. 

Bulatkan hasilnya sampai tiga  angka di belakang koma. 

Boleh Buka buku. 

 

1. Sebuah bahan berbentuk balok 

ukuran 400 x 200 x 900 mm diroll 

sehingga tebalnya menjadi 50 mm 

(lebarnya tetap). Berapakah panjang 

hasil pengerolan tersebut (L) ? 
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2. Sebuah batang persegi ukuran 100 

mm, ujungnya diperkecil dengan 

cara ditempa menjadi persegi 

ukuran 40 mm panjang 200 mm. 

Barapakah panjang awal (lR) ? 

 

3. Ujung sebuah batang dengan 

penampang persegi ukuran 62 mm, 

dibentuk menjadi bentuk silindris 

dengan diameter d. Berapakah d  ? 

(lihat ukuran yang lain di gambar)  

4. Sebuah proses ekstrusi dengan 

penekanan melalui sebuah piston 

diameter 350 mm, dan panjang 

langkah 600 mm, menghasilkan 

kawat 400 m tiap langkah. 

Berapakah d ? 

5. Hitunglah L ! 

f. Kunci jawaban formatif 1 

1. 3600 mm 

2. 32 mm 

3. 38,037 mm 

4. 13,555 mm 

5. 268 mm 

 

 



 15 

2. Kegiatan Belajar 2   

Melakukan kalkulasi dengan metode tiga langkah                                    

 
a. Tujuan kegiatan pemelajaran 2 

Melakukan kalkulasi dasar menyangkut persentase. 

 
b. Uraian materi 2 

? Metode tiga langkah  adalah tiga langkah perhitungan. 

? Perbandingan sebanding (berbanding lurus) adalah bila satu variabel 

naik variabel yang lain juga naik (the more the more). 

? Perbandingan tidak sebanding (berbanding terbalik) adalah bila satu 

variabel naik variabel yang lain turun (the more the less). 

     Proporsi sebanding 

(berbanding lurus) 

Proporsi ini terjadi jika satu 

variabel meningkat variabel 

yang lainnya juga meningkat 

Contoh : 

Apabila empat orang bepergian 

memerlukan uang Rp. 300.000. 

Berapa uang diperlukan jika 

yang bepergian 6 orang ? 

Prosedur penyelesaian dengan metode tiga langkah : 

Pernyataan : 4 orang  = 300.000 

Tunggal : 1 orang = 
4

300000
 

Jamak    : 6 orang = 
4

6.300000
 

   = 450.000 

Rp 

450 300 

4 
6 

Ju
m

la
h 

or
an

g 

300 600 200 

2 

4 

6 

waktu 

Ju
m

la
h 

or
an

g 
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1. Proporsi tidak sebanding (berbanding terbalik) 

 

Contoh 1 

Empat orang menyelesaikan pembuatan mesin dalam waktu 300 jam. 

Berapa lama jika enam orang ? 

Pernyataan : 

4 orang = 300 jam 

Tunggal :  

1 orang = 300 . 4 

Jamak :  

6 orang = 
6

4.300
     = 200 jam 

Kalkulasi ganda 

Contoh  2. 

Dua orang pekerja memerlukan waktu 3 hari untuk menyelesaikan 20 

benda bubutan. Berapa lama yang diperlukan oleh enam pekerja untuk 

membuat 30 buah benda semacam ? 

Titik awal :  

2 orang untuk 20 buah = 3 hari 

6 orang untuk 30 buah = x hari 

Langkah pertama : 

Pernyataan  : 2 orang untuk 20 buah = 3 hari 

Tunggal  : 1 orang untuk 20 buah = 3. 2 hari 

Jamak  :  6 orang untuk 20 buah = 
6
2.3

hari  (catatan : berbanding 

terbalik) 

Langkah kedua : 

Pernyataan  : 6 orang untuk 20 buah = 
6
2.3

hari 
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Tunggal     : 6 orang untuk  1 buah  = 
20.6
2.3

hari 

Jamak  : 6 orang untuk 30 buah = 
20.6
30.2.3

= 1,5 hari 

(catatan : berbanding lurus) 
 

c. Rangkuman 2 

Mulailah dengan pernyataan kemudian lanjutkan dengan tunggal dan 

jamak. Catat tipe apa proporsi yang muncul. 

  
d. Tugas 2 

Kerjakan soal di bawah ini. 

Boleh membuka buku 

1. Harga 20 buah baut adalah Rp. 10.000. Berapa harga  lima buah baut? 

2. Seorang pekerja mendapat upah Rp. 960.000 untuk 48 jam. Berapa 

upah perjam pekerja tersebut ? 

3. Tiga orang siswa menyelesaikan sebuah job dalam waktu 2,5 hari. 

Berapa hari yang diperlukan oleh dua orang siswa untuk 

menyelesaikan job yang sama ? 

 

4. Sebuah konveyor bisa mengantarkan 50 buah kotak tiap 

jam. Berapakah yang dapat diantarkan 2 buah konveyor 

dalam waktu 75 menit ? 

 

5. Roda gigi 1 yang memiliki diameter 72 mm berputar 

1200 putaran per menit. Berapakah putaran roda gigi 2 

yang berdiameter 80 mm ? 

 

6. Ketirusan benda kerja yang dibubut adalah 1:2,5. 

Apabila panjang tirus 45 mm, diameter terkecil 20 mm 

berapakah diameter terbesarnya ? 
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7. Proses pembubutan dengan gerak makan 0,5 

mm/putaran memerlukan waktu 5 menit. Berapakah 

waktu yang diperlukan untuk gerak makan 0,2 

mm/putaran ? 

 

e. Tes formatif 2  

Kerjakan soal di bawah dalam waktu 60 menit 

Boleh membuka buku. 

1. Tatal (Chips) yang dihasilkan pada satu putaran 

benda kerja pada proses bubut untuk benda kerja d= 

10 mm adalah 31,4 mm. Berapakah panjang tatal jika 

benda kerja berputar 150 kali ? 

2. Tatal yang dihasilkan pada benda kerja d=10 mm 

dengan putaran benda kerja 100 rpm adalah 3140 

mm. Berapakah panjang tatal untuk benda kerja d = 

20 mm ? 

 

3. Proses penghalusan permukaan (face milling) dengan 

mesin milling CNC untuk 50 buah benda kerja 

memerlukan waktu 125 menit. Berapakah waktu yang 

diperlukan untuk 135 buah benda kerja ? 

4. Enam buah truk mampu mengangkut 180 filling 

kabinet  dalam waktu 8 jam. Berapakah waktu yang 

diperlukan 4 buah truk untuk mengangkut 240 filling 

kabinet ?  

 

5. Proses counter boring dengan V= 16 m/men 

memerlukan waktu 3 menit.  Berapakah waktu yang 

diperlukan apabila V= 18 m/men ? 
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6. Dua orang petugas kontrol kualitas dapat memeriksa 

200 benda kerja dalam waktu 4 jam. Apabila jumlah 

petugas 5 orang berapa waktu yang diperlukan untuk 

memeriksa 750 benda kerja ? 

 

 

f. Kunci jawaban formatif 2 

1. 4710 mm 

2. 6280 mm 

3. 337,5 menit 

4. 16  jam 

5. 3,375 menit 

6. 6 jam 
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3. Kegiatan Belajar 3  

Perhitungan persentase 

 
a. Tujuan kegiatan pemelajaran 3 

Melakukan kalkulasi dasar menyangkut persentase. 

 
b. Uraian materi 3 

Pengertian 

? 100% = total 

? % adalah bagian dari total 

? 1 % berarti 1/100 dari jumlah total, sehingga 100% sama dengan 1 

(utuh atau total). 

Perhitungan persentase adalah penyederhanaan dari metode tiga langkah. 

Semua harga didasarkan pada 100. Dua harga yang diketahui digunakan 

untuk menghitung harga ke tiga. 

Contoh 1: 

Ukuran lembaran plat baja yang dibutuhkan untuk membuat pintu adalah 

3,6 m2, bagian yang terbuang adalah 0,18 m2. Hitunglah bagian yang 

terbuang dalam %. 

Jawab : 

Prosedur penyelesaian dengan metode tiga langkah : 

Pernyataan : 3,6 m2 = 100% 

Unit :   1 m2  = 
6,3

100
 

Jawaban : 0,18 m2 = 
100
5

6,3
18,0.100

?  = 5% 

c. Rangkuman 3 

1). Langkah pertama mendeskripsikan situasi 

2). Langkah ke dua berdasarkan unit ( satuan) 

3). Langkah ke tiga dilanjutkan ke jamak. 
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Contoh 2:  

Seorang pekerja menerima upah bersih 

(netto) Rp. 98450 tiap minggu. Upah 

tersebut telah dipotong sebanyak 24%. 

Berapakah upah kotornya (gross).  

Jawab : (lihat gambar) 

Pernyataan   : 76% = 98450 

Unit   : 1% = 
76

98450
 

Jamak  :100% = 129540
76

100.98450
?  

 

d. Tugas 3 

Kerjakan soal di bawah dalam waktu 70 menit 

Boleh buka buku 

 

1. Lembaran seng yang dibutuhkan untuk membuat 

pintu adalah 1,86 m2, bagian yang terbuang adalah 

0,2 m2. Berapa persen bagian yang terbuang 

tersebut ? 

2. Kemungkinan terbesar bentuk lingkaran di dalam 

suatu plat persegi dengan sisi 400 mm. Berapa 

persen bagian yang terbuang ? 

3. Seorang pekerja trampil dibayar Rp. 9000/ jam. Lebih tinggi berapa 

persen gaji tersebut bila pada kondisi normal ia dibayar Rp.7200 ? 

4. Sebuah mesin bor bekas dijual dengan diskon 16%. Pembeli 

membayar Rp. 820.000. Berapa harga mesin tanpa diskon ? 

5. Sebuah benda kerja memiliki berat awal 45,5 kg. Setelah difinishing 

beratnya berkurang 14%. Hitunglah berat benda kerja setelah jadi ? 

                

-24% =  

Kotor  -  potongan = bersih 
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6. Biaya sewa bengkel mesin setiap bulan adalah Rp. 186.000. Setelah itu 

biayanya naik menjadi Rp. 514.000 tiap bulan. Hitunglah persentase 

kenaikannya . 

7. Pada suatu perusahaan ada 88 mekanik terlatih. Kemudian 

mengangkat lagi 22% dari jumlah tenaga tersebut. Berapa mekanik 

terlatih semuanya di perusahaan tersebut ? 

 
 
e. Tes formatif 3 

Kerjakan soal di bawah dalam waktu 60 menit. 

Boleh menggunakan kalkulator. 

1.  Sebuah benda kerja dikerjakan dengan mesin bubut dapat diselesaikan 

dalam waktu 25 menit ketika menggunakan pahat  HSS. Apabila 

menggunakan pahat karbida dapat diselesaikan dalam waktu  15 

menit.  Berapa persen waktu yang dapat dihemat ? 

2.  Kekuatan tarik suatu elemen mesin naik 36% karena proses tempering. 

Harga kekuatan tarik naik menjadi 611,2 N/mm2. Berapa kekuatan 

tarik sebelum ditemper ? 

3.  Suatu  paduan mengandung 27 kg Copper dan 18 kg Zinc. Hitunglah 

jumlah Copper dan Zinc dalam %. 

4. Sebuah perusahaan memproduksi 140 kg paduan timah LSn40. 

Hitunglah persentase jumlah Sn dan Pb (lihat gambar). 

5.  Dalam 60 kg kuningan merah terdapat 51,5 

kg Cu , 5,4 kg Sn dan  0,6 kg Pb. Hitunglah 

unsur-unsur tersebut dalam %. 

6.  Suatu benda kerja yang biasanya dibuat dari 

baja diganti bahannya denganAlluminium 

untuk menurunkan berat. Hitunglah berat 

yang dapat dikurangi dalam %. (NB : BJ 

baja 3 kali BJ Al) 
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7. Poros dengan diameter 26 mm dibuat alur dengan dalam 2,4 mm. 

Hitunglah pengurangan luas melintangnya dalam %. 

 

f. Kunci jawaban formatif 3 

1. 40 % 

2. 449,412 N/mm2 

3. Copper = 60% , Zinc = 40% 

4. Pb = 58,3%, Sn =41,67 % 

5. Cu = 85,83 % , Pb = 1%, dan Sn = 9 % 

6. 66,67 % 

7. 33,51% 
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4. Kegiatan Belajar 4  

Perhitungan dengan perbandingan (rasio) 

 
a. Tujuan kegiatan pemelajaran 4 

Melakukan kalkulasi dasar yang melibatkan perbandingan. 

 
b. Uraian materi 4 

Perbandingan atau rasio biasanya digunakan untuk menghitung 

panjang bagian-bagian suatu benda. Rasio ini di dalam gambar ditulis 

dalam bentuk skala. Skala 1:2, maksudnya gambar tersebut digambar 

lebih kecil, yaitu seperdua kali panjang sesungguhnya. 

Contoh : 

Sebuah pipa sepanjang 12 m akan dibagi dua dengan perbandingan 1:2. 

Berapakah panjang pipa masing-masing ? 

 
Ditanyakan : Panjang L1 dan L2 . 

Diketahui    : Panjang total 12 m 

  Perbandingan  L2 : L1= 1:2 

Jawab : 

Jumlah bagian L1 dan  L2 adalah 1 +2 =3 

Berarti 12 m panjang dibagi 3 bagian, sehingga 1 bagian = 12/3 = 4 m 

Maka L2= 4 m dan  L1= 8 m. 

Atau  

2
1

1

2 ?
L
L

 , sehingga L1= 2. L2 

Maka      L1+ L2=2. L2+ = 3. L2 

   3. = 12 m 

12 

L1 L2 
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sehingga : L2= 12 m/3 = 4 m 

       L1= 2. L2        = 8 m 

 

c. Rangkuman 4 
 

Dalam gambar kita mengenal skala yang sebenarnya adalah operasi 

perkalian dan pembagian. Dalam menentukan ukuran suatu bahan 

plat, pipa, poros, dan profil biasanya diketahui perbandingan panjang 

atau rasionya. 

 
d. Tugas 4 

Kerjakan soal di bawah dalam waktu 60 menit. 

Boleh buka buku. 

1. Sebuah pipa panjang 2,75 m di potong dengan perbandingan  2 :3. 

Berapa panjang bagian-bagiannya ? 

2. Perbandingan antara diameter dan panjang adalah 2:7. Diameternya 

40 mm. Berapa panjangnya ? 

3. Panjang dua buah batang baja adalah 3 :4. Hitunglah panjang batang 

yang pendek bila yang panjang panjangnya 1,48 m. 

4. Sebuah plat baja dengan ukuran 800 x 1400 mm akan digambar 

denngan skala 1 :20. Menjadi berapakah panjangnya ? 

5. Skala pada peta 1:500000. Berapakah panjang sesungguhnya apabila 

dalam peta panjangnya 4,5 cm ? 

 
e. Tes formatif 4 
 

Kerjakan soal di bawah dalam waktu 60 menit 

Boleh buka buku 
 
1. Jarak 2,875 km di peta digambarkan berjarak 11,5 cm. Berapakah 

skala peta tersebut ? 
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2. Hitunglah kandungan Cu dan Zn dalam 42 kg kuningan, jika 

perbandingannya 3:2 ? 

3. Hitunglah panjang k ?  

 

 

 

 

 
 
 

4. D : d = 1,75 :1. Jika D = 35, berapa d ? 

 
5. Berapa Z2 ? 

 
 
f. Kunci jawaban formatif 4 
 

1. 1 :25000 

2. Cu = 25,2 , Zn = 16,8 

3. 40 

4. 20 

5. 32 

400 rpm 
300 rpm 

24 gigi 
Z2 

D 
d 

130 

30 30 30 k 
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5. Kegiatan Belajar 5  
 

Menginterpretasikan dan membuat diagram dan grafik  
 
a. Tujuan kegiatan pemelajaran 5 

1. Menginterpretasikan diagram dan grafik 

2. Membuat diagram dan grafik dari informasi yang diberikan 

3. Membuat tabel distribusi frekuensi, diagram pareto, deviasi standar 
 

b. Uraian materi 5 

Penyajian data yang penting bisa dilakukan dengan menggunakan 

tabel apabila yang dipentingkan adalah harga bilangannya. Akan tetapi 

beberapa macam data lebih jelas apabila ditampilkan dalam bentuk 

gambar berupa diagram, atau grafik. 

Contoh:  Pada Tahun 1992 Sebuah perusahaan sepeda motor  

mengalami masalah tentang banyaknya reject piston, setelah 

dikumpulkan datanya diperoleh : 

            Data out piston periode agustus 1992- oktober 1992 

Kasus Kasus Jumlah 
kasus 

Gompal 1 1725 

Retak 2 244 

Cacat 3 180 

Cutt-minus 4 49 

 Total out 2198 

 

Kasus tersebut di atas bila ditampilkan dalam bentuk diagram 

kue (pie-chart) dan diagram batang adalah seperti gambar di 

bawah. 
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Pie-chart Out piston
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Diagram batang out piston 1992
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Interpretasi diagram tersebut adalah dilakukan dengan membandingkan 

harga setiap kasus yang digambarkan sebagai potongan kue pada 

diagram kue. Potongan kue terbesar berarti proporsi kejadian/ datanya 
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yang paling dominan/ paling besar. Dari gambar di atas terlihat bahwa 

peristiwa gompal adalah kasus yang paling banyak terjadi, kemudian 

kasus retak, cacat, dan yang paling jarang terjadi kasus cutt-minus. 

Demikian juga untuk intrepretasi diagram batang dilakukan dengan cara 

melihat gambar ukuran batang yang ada, batang yang tetinggi adalah 

yang paling besar jumlahnya/proporsinya. 

 

Selain kedua diagram tersebut di atas diagram yang selalu digunakan oleh 

industri pemesinan adalah diagram pareto. Kegunaan diagram ini adalah : 

? Menggambarkan perbandingan masing-masing jenis masalah 

terhadap keseluruhan 

? Mempersempit daerah masalah karena selalu ada yang dominan 

? Menggambarkan jenis persoalan sebelum dan sesudah perbaikan. 

Diagram pareto untuk data tersebut dibuat dengan langkah- langkah 

sebagai berikut : 

? Lengkapi tabel data tersebut di atas dengan menambah kolom 

dengan jumlah kasus dalam %, dengan rumus : (jumlah 

kasus/total kasus) x 100 %. 

? Tambah kolom lagi untuk jumlah kasus kumulatif dalam %. 

? Buat diagram batang untuk tiap kasus (jumlah tiap kasus 

terlihat) 

? Buat diagram garis untuk kumulatif % pada diagram yang 

sama. 

Hasil langkah tersebut adalah : 

Kasus Kasus Jumlah kasus % % kumulatif 

Gompal 1 1725 78,48 78,48 

Retak 2 244 11,10 89,58 

Cacat 3 180 8,19 97,77 

Cutt-minus 4 49 2,23 100,00 

 Total Out 2198   
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Diagram Pareto  untuk kasus tersebut adalah : 

 

? Membuat tabel distribusi frekuensi 

 
Diagram batang yang telah dibahas di atas merupakan hubungan suatu 

kasus (bukan numerik) dengan data jumlahnya (numerik), sehingga 

absisnya bukan merupakan suatu tingkatan tetapi merupakan nama suatu 

kasus. Apabila data yang ingin diungkapkan berupa hubungan antara 

angka (numerik) dengan jumlah kejadiannya (numerik), maka dapat juga 

dibuat suatu grafik berupa histogram, diagram pencar, dan diagram garis. 

Misal telah terkumpul data panjang sisa pemotongan bahan poros yang 

ada di gudang sebagai berikut : 

Panjang sisa bahan poros (mm) : 123, 120, 121, 120, 123, 121, 134, 123, 

124, 129, 140, 141, 143, 150, 151, 152, 156, 131, 132, 133.  

Data tersebut belum terstruktur, sehingga sulit untuk diinterpretasikan, 

maka kemudian dikelompokkan setiap selang panjang tertentu (misalnya : 

5 mm), sehingga yang panjangnya sampai dengan 120 dimasukkan dalam 

satu kelas interval. Kelas interval berikutnya 121 sampai dengan 125 dan 

seterusnya sehingga ukuran yang maksimal tercapai. Data di atas setelah 

DIAGRAM PARETO  OUT PISTON 
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dikelompokkan dan dihitung jumlah (frekuensi) setiap selang nilai 

diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel Distribusi Frekuensi 

Selang Nilai Frekuensi Frekuensi 
Kumulatif 

0   -120 2 2 
121 -125 6 8 
126- 130 1 9 
131- 135 4 13 
136 -140 1 14 
141 -145 2 16 
146 -150 1 17 
151 -155 2 19 
156 -160 1 20 

S 20  
 

? Frekuensi adalah jumlah data yang muncul. 

? Frekuensi kumulatif adalah jumlah data yang muncul ditambah 

dengan jumlah data yang muncul pada kelas interval sebelumnya. 

Pembuatan Histogram 

Misalnya ada data tentang berat baut M12 (dalam gram) yang dibuat 

sebagai berikut : 

Tabel Distribusi frekuensi berat baut M12 

Selang nilai Frekuensi 
40-44 4 
45-49 6 
50-54 10 
55-59 20 
60-64 7 
65-69 3 

S 50 
 

Dari data tersebut bisa dibuat histogram, dengan cara tabel tersebut 

dilengkapi dengan nilai harga tengah setiap selang nilai, sehingga 

mempermudah perhitungan selanjutnya. Perhitungan yang dapat 

diperoleh dari tabel distribusi frekuensi misalnya harga rata-rata dan 

harga simpangan baku (deviasi standar). 
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Tabel Distribusi frekuensi berat baut M12 

Selang nilai Nilai tengah selang Frekuensi 
40-44 42 4 
45-49 47 6 
50-54 52 10 
55-59 57 20 
60-64 62 7 
65-69 67 3 

 Jumlah 50 
 

Jika tabel distribusi frekuensi 

dibuat grafik dengan absis 

selang nilai (nilai tengah 

selang) dan ordinat 

frekuensinya, maka grafik 

tersebut dinamakan 

histogram.  

Menghitung simpangan 

baku (Sd) 

Simpangan baku (Sd) adalah 

ukuran yang 

menggambarkan penyebaran  data secara absolut (mutlak). Rumus 

simpangan baku adalah : 

n
xx

S i
d

2)( ??
?  

xi = harga data ke i 

x  = harga rata-rata data 

n = cacah data 

contoh : 

Diketahui data penyimpangan ukuran poros (dalam µm) yang dibuat 

dengan mesin bubut CNC sebagai berikut : 4,3,5,6,4,5,7,6,8,3,8,9,10. 

Hitunglah Simpangan baku data tersebut . 
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Jawab :  

Pertama kali kita urutkan data tersebut di atas  yaitu : 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8, 9,10. Jumlah seluruh data tersebut adalah 78. 

Cacah data adalah 13, sehingga harga rata-rata adalah : 78/13 = 6. 

Kemudian dibuat tabel yang berisi data (xi), selisih nilai data dengan 

harga rata-rata ( xx i ? ) dan ( xx i ? )2. 

xi xx i ?  ( xx i ? )2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 
10 

-3 
-3 
-2 
-2 
-1 
-1 
0 
0 
1 
2 
2 
3 
4 

9 
9 
4 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
4 
4 
9 
16 

 62 

Dari rumus simpangan baku di atas, dapat dihitung : 

Sd = 18,27692,4
13
62

??  µm 

Pembuatan diagram garis 

Pembahasan di atas adalah cara mendeskripsikan data dengan 

variabel tunggal. Apabila variabel yang ada dua buah, misalnya 

menggambarkan hubungan antara diameter dan putaran spindel mesin 

bubut, maka kita menggunakan diagram garis/ grafik garis. 

Misalnya akan dibuat grafik garis untuk data antara diameter benda 

kerja dan putaran spindel sebagai berikut : 

diameter (mm) n (rpm) 
5 1911 
10 955 
15 637 
20 478 
25 382 
30 318 
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35 273 
40 239 
45 212 
50 191 
55 174 
60 159 
65 147 
70 136 
75 127 
80 119 
85 112 
90 106 
95 101 

100 96 

                            Grafik garis untuk data tersebut adalah  

Hubungan antara diameter benda kerja 
(mm) terhadap putaran spindel (rpm)
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Gambar grafik garis tersebut masih agak sulit diinterpretasikan karena 

garis yang terbentuk melengkung. Untuk mempermudah pembacaan 

biasanya garis dibuat lurus dengan konsekuensi jarak skala absis dan 

ordinatnya tidak konsisten.  

 

c. Rangkuman 5 

? Untuk memperjelas penyajian data kita dapat menampilkan data 

dalam  bentuk diagram. Diagram yang sering digunakan untuk 

pemecahan masalah di bagian mesin produksi adalah diagram 

batang, diagram kue, dan diagram pareto. 
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? Data dalam jumlah relatif banyak dan tidak terstruktur dapat 

disusun distribusi frekuensi yang berupa tabel dengan kolom selang 

nilai dan frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi ini dapat dibuat 

histogram dengan absis selang nilai dan ordinat frekuensi. 

? Dari sejumlah data dapat dihitung rata-rata dan simpangan baku. 

Rata-rata adalah jumlah data dibagi cacah data. Rumus simpangan 

baku : 

       
n

xx
S i

d

2)( ??
?  

? Untuk menunjukkan hubungan antara dua buah variabel digunakan 

grafik garis 

 

d. Tugas 5 

1. Suatu perusahaan sepeda motor mengalami masalah tentang 

banyaknya waktu terbuang akibat pergantian model produk, data 

yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. kekurangan ruang ada 12 kasus 

b. kurang toleransi ada 10 kasus 

c. permintaan mendadak ada 3 kasus 

d. alat terpakai ada 2 kasus. 

Buatlah diagram kue, diagram batang dan diagram pareto untuk 

masalah tersebut. 

2. Setelah dilakukan perbaikan proses, maka data out piston yang 

dijelaskan pada contoh di atas menjadi : 

Kasus Jumlah kasus 

Gompal 94 

Cacat 22 

Cutt- minus 22 

retak 8 
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Buatlah diagram kue dan pareto untuk tabel di atas. Kemudian 

bandingkan hasilnya dengan diagram pada contoh di atas. Berapa 

persen terjadi penurunan kasus ? 

3. Data hilangnya waktu karena perbaikan mesin gerinda yang 

disebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : 

Kasus Jumlah kasus 

Sist. Oto magnet 16 

ceroboh 15 

Meja bergores 12 

Banyak scrap 11 

 

Buatlah diagram kue, diagram batang dan diagram pareto untuk 

masalah tersebut. 

4. Buatlah distribusi frekuensi dari data diameter luar baut M12 yang 

ada di pasaran berikut : 11,3 ; 11,75; 11,67; 11, 76; 11,35 ; 11,54; 

11,58; 11,58; 11,60; 11,60; 11,37; 11,41; 11,41; 11,42; 11,45; 

11,45; 11,46; 11,46; 11,48; 11,56; 11,8; 11,65; 11,48; 11,50; 

11,50; 11,52; 11,52; 11,52; 11,53; 11,53; 11,29; 11,70; 

11,70;11,8; 11,75; 11,75; 11,82. 

Buatlah selang nilainya berjumlah 6. 

5. Buatlah histogram soal no. 4  di atas. 

6. Dari data no. 4 di atas hitunglah rata- rata diameter luar baut dan 

berapakah simpangan bakunya ? 

7. Buatlah grafik garis hubungan antara  kecepatan potong dan 

putaran spindel pada mesin bubut untuk diameter benda kerja 20 

mm berikut : 

V (m/menit) n (rpm) 
10 159 
20 318 
30 478 
40 637 
50 796 
60 955 
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70 1115 
80 1274 
90 1433 
100 1592 
110 1752 
120 1911 
130 2070 
140 2229 
150 2389 
160 2548 
170 2707 
180 2866 
190 3025 
200 3185 

 
 

e. Tes formatif 5 

1. Suatu perusahaan sepeda motor menemukan masalah tentang 

penampilan luar sepeda motor produknya dengan data sebagai 

berikut: 

Penyok 10 kasus, lecet 39 kasus, kotor 25 kasus, tipis 31 kasus.  

Buatlah diagram batang, diagram kue dan diagram pareto untuk 

masalah di atas. 

2. Buatlah distribusi frekuensi dan histogram untuk data penyimpangan 

diameter poros (dalam µm) berikut : 

3,1,2,3,2,1,4,5,6,4,3,2,5,6,7,8,9,4,5,3,2,1,5,6,4,3,2,5,6,7,8,9,4,5,3,4,2,

1,7,10,11,12,13,10,11,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,8,9,7,6,5,4,3,4,5,3,5,7

,6,4,2,7,8,9,15,3,15,16,34,3,2,4,6,7,5,8,9,0,0,,12,3,15,10,11,1,13,2,4,4

,6,3,4,7,6,4,3,2,1,6,5,4,3,1,8,7,6,12,13,15,3,4,5,6,12,17,2,0,0,3,2,12,1

3,15,11,,0,0,2,1,3,8,8,8,8,9,9,9,7,7,7,1,2,1,13,14,15,12,14,13,14,12,1. 

3. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer menghasilkan : 5,12 ; 

5,13, 5,15; 4,99; 5,01; 5,32. Hitunglah rata-rata dan simpangan 

bakunya. 

4. Buatlah grafik garis untuk hubungan antara V dan n pada mesin frais 

dengan diameter pahat 60 mm dengan data : 
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V (m/menit) n (rpm) 

10 53 

20 106 

30 159 

40 212 

50 265 

60 318 

70 372 

 

 

f. Kunci jawaban formatif 5 

3. Rata-rata = 5,12, Sd = 0,108 
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BAB III 
EVALUASI 

 
 
A. PERTANYAAN 
 
Petunjuk : Kerjakan semua soal di bawah ini 

Kondisi   : Boleh buka Buku 

Waktu     : 120 menit 

 
1. Ujung dari sebuah batang persegi ukuran 38 mm ditempa untuk 

membentuk sebuah piramid panjang 70 mm. Hitunglah panjang 

awalnya. 

2. Sebuah poros panjang 200 mm diameter 60 mm dihasilkan dari proses 

ekstrusi. Bahan yang tersedia diameternya 80 mm, berapakah panjang 

awalnya ? 

3. Proses penghalusan permukaan (face milling) dengan mesin milling 

CNC untuk 100 buah benda kerja memerlukan waktu 200 menit. 

Berapakah waktu yang diperlukan untuk 135 buah benda kerja ? 

4. Dua orang pekerja memerlukan waktu 5 hari untuk menyelesaikan 40 

benda bubutan. Berapa lama yang diperlukan oleh enam pekerja untuk 

membuat 100 buah benda semacam ? 

5. Sebuah benda kerja dikerjakan dengan mesin bubut dapat diselesaikan 

dalam waktu 30 menit dengan menggunakan pahat  HSS. Apabila 

menggunakan pahat karbida dapat diselesaikan dalam waktu  5 menit.  

Berapa persen waktu yang dapat dihemat ? 

6. Kekuatan tarik suatu elemen mesin naik 125% karena proses 

pengerasan. Harga kekuatan tarik naik menjadi 1200 N/mm2. Berapa 

kekuatan tarik sebelum dikeraskan ? 

7. Sebuah pipa panjang 6 m di potong dengan perbandingan  1 :2. 

Berapa panjang bagian-bagiannya ? 
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8. Perbandingan antara diameter dan panjang adalah 3:8. Diameternya 

25,4 mm. Berapa panjangnya ? 

9. Suatu perusahaan sepeda motor menemukan masalah tentang 

penampilan luar sepeda motor produknya dengan data sebagai 

berikut: 

Penyok 10 kasus, lecet 39 kasus, kotor 25 kasus, tipis 31 kasus.  

Buatlah diagram batang, diagram kue dan diagram pareto untuk 

masalah di atas. 

10. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer menghasilkan : 5,124 ; 

5,136, 5,152; 4,992; 5,126; 5,324. Hitunglah rata-rata dan simpangan 

baku dari hasil pengukuran tersebut. 

 
B. KUNCI JAWABAN (Tiap soal sekor = 10) 
 

1. 23,333 mm 

2. 112,5 mm 

3. 270 menit 

4. 4,167 hari 

5. 83,33 % 

6. 533,33 N/mm2 

7. 2 m dan 4 m 

8. 67,73 mm 

9. . 

10. Rata-rata = 5,142 mm , Sd = 0,106 

 
 
C. KRITERIA KELULUSAN 
 

Kunci jawaban di atas dimaksudkan sebagai jawaban akhir soal. 

Peserta diklat harus menguraikan jawaban secara lengkap (sekor 

10). 

 



 41 

Kategori Kelulusan: 
 
70 – 79 : Memenuhi kriteria mininal. Dapat bekerja dengan bimbingan. 

80 – 89 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 

90 – 100: Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Demikianlah modul yang telah tersusun untuk membantu para 

peserta diklat mempelajari Melakukan Perhitungan- lanjut sesuai dengan 

Kurikulum 2004. Sesudah lulus mempelajari modul ini diharapkan peserta 

diklat mempelajari Melakukan Perhitungan Matematis. Sebaliknya apabila 

peserta diklat belum lulus modul ini, maka harus mengulang mempelajari 

modul ini sampai lulus, yaitu sekor minimal 70. 
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