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ABSTRACT  
Ronadi, A.V., Adila, B., Tingkir, E.A., et al. (2021). Penerapan matematika dalam 

industri pabrik. 
 

In various ways of people’s life, mathematics has a very important role,            
especially in the manufacturing industry such as in accountancy, expenses and           
income, employees’ salaries calculation, sales reports, production and distribution of          
products, maximum numbers of goods that can be stored in the warehouse, the             
calculation of materials that are needed in building, a new factory, or warehouse, and              
the relationship between production and demand. These implementations of         
mathematics were the main topic of the St. Louis 1 High School excursion study. The               
purpose of this excursion study is to identify the company profile of PT Wings Surya               
and analyze the application of mathematics in the manufacturing industry, especially           
in the fields of accounting, HRD, sales and marketing, logistics, production, storage,            
finance, building engineering, and PPIC. Due to the COVID-19 pandemic, the           
excursion study visit was held virtually via Zoom application. On the excursion day,             
the company presented both their company profile and some materials used to form             
this excursion study report. From the excursion study, it can be concluded that             
mathematics is widely used in everyday life to facilitate work, one of which is in the                
manufacturing industry. Through this excursion study report, the compilers will          
explain and provide some examples of the application of mathematical calculation in            
various kinds of departments of the manufacturing industry. 

Keywords : mathematics, expenses, manufacturing industry, factory,       
application, produce, demand, distribution, FMCG, provision, sales, efficiency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di dalam kehidupan manusia saat ini, matematika memiliki peran         

yang sangatlah penting. Apalagi di zaman sekarang yang sarat dengan          

perkembangan teknologi dan IPTEK. Karena inilah matematika merupakan        

bidang yang penting untuk dikuasai oleh tiap-tiap orang, karena pada          

akhirnya, manusia akan terus menemui berbagai hal yang akan         

membutuhkan matematika dalam pelaksanaannya. Matematika sendiri      

menurut Mustafa (Tri Wijayanti, 2011) adalah ilmu tentang kuantitas,         

bentuk, susunan, dan ukuran, yang utama adalah metode dan proses untuk           

menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten, sifat          

dan hubungan antara jumlah dan ukuran, baik secara abstrak, matematika          

murni atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan.  

Matematika banyak sekali berperan di berbagai bidang-bidang       

kehidupan manusia. Baik dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan maupun        

dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu         

pengetahuan, contoh penggunaannya adalah ketika seorang dokter       

menggunakan matematika untuk menghitung volume kanker serta       

koordinat-koordinatnya dengan penerapan kalkulus. Sementara di      

kehidupan sehari-hari, contoh penggunaan matematika adalah ketika penjual        

menghitung berapa harga yang harus dibayar seorang pelanggan yang         

berbelanja barang dagangannya. 

Di bidang industri, matematika memiliki begitu banyak peran dalam         

berbagai departemen. Di bagian accounting, matematika digunakan untuk        

membuat laporan pembukuan. Di bagian HRD (Human Resources        

Development), matematika digunakan untuk menghitung gaji dan lembur        

karyawan, serta pajak. Bagi departemen sales and marketing, matematika         
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digunakan untuk membuat laporan penjualan dengan menggunakan       

statistika. Bagian produksi menggunakan matematika untuk menghitung       

produk yang dihasilkan dalam sehari, kesalahan atau error yang terjadi, dan           

lain sebagainya. Di logistik, matematika digunakan untuk menghitung        

pendistribusian barang serta permintaan pasar. Bagian warehouse       

menggunakan matematika untuk menghitung produk-produk yang masuk       

dan keluar gudang penyimpanan. Departemen PPIC (Planning Production        

Inventory Control) menggunakan matematika untuk menghitung berapa       

banyak produksi yang harus dihasilkan di bulan berikutnya. Di departemen          

finance atau keuangan, matematika dipakai untuk menghitung banyaknya        

pengeluaran yang digunakan. Bahkan departemen building engineering pun        

menggunakan matematika untuk melakukan perhitungan bagi pembangunan       

gedung atau pabrik baru. 

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan        

rumus-rumus matematika pada laporan ini, penyusun akan menjelaskan dan         

memberikan contoh penggunaan rumus-rumus matematika dalam berbagai       

departemen yang ada di bidang-bidang industri pabrik. Mulai dari         

departemen yang bertugas menghitung keuangan dan pengeluaran, sampai        

dengan departemen yang membutuhkan matematika untuk membangun       

pabrik atau gedung baru. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan matematika dalam bidang akuntansi? 

2. Bagaimana penerapan matematika dalam perhitungan gaji karyawan? 

3. Bagaimana penerapan matematika dalam laporan penjualan? 

4. Bagaimana penerapan matematika dalam bidang produksi? 

5. Bagaimana penerapan matematika dalam pendistribusian barang dan       

permintaan pasar? 
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6. Bagaimana penerapan matematika dalam menghitung berapa banyak       

produk yang dapat masuk ke dalam suatu gudang penyimpanan? 

7. Bagaimana penerapan matematika dalam menghitung pengeluaran? 

8. Bagaimana penerapan matematika dalam perhitungan pembangunan      

pabrik baru? 

9. Bagaimana penerapan matematika dalam hubungan permintaan pasar,       

gudang, dan produksi? 

 

C. Tujuan 

a. Tujuan umum:  

Menjelaskan penerapan matematika dalam bidang industri pabrik . 

b. Tujuan khusus: 

1. Menjelaskan penerapan dan penggunaan matematika dalam bidang       

akuntansi. 

2. Menganalisis penerapan dan penggunaan matematika dalam      

menghitung banyaknya gaji karyawan. 

3. Menganalisis penerapan dan penggunaan matematika dalam      

pembuatan laporan penjualan. 

4. Mengidentifikasi penerapan dan penggunaan matematika dalam      

produksi barang. 

5. Mengidentifikasi penerapan dan penggunaan matematika dalam      

bidang pendistribusian barang serta permintaan pasar. 

6. Menganalisis penerapan dan penggunaan matematika dalam      

menghitung berapa banyak produk yang dapat masuk ke dalam         

suatu gudang penyimpanan. 

7. Menganalisis penerapan dan penggunaan matematika dalam      

menghitung pengeluaran. 

8. Menjelaskan penerapan dan penggunaan matematika dalam      

perhitungan pembangunan pabrik baru. 
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9. Mengidentifikasi penerapan dan penggunaan matematika dalam      

hubungan permintaan pasar, gudang, dan produksi. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam kegiatan Studi Ekskursi ini, yaitu : 

1. Siswa dapat menjelaskan penerapan dan penggunaan matematika dalam        

bidang akuntansi. 

2. Siswa mengetahui cara menganalisis penerapan dan penggunaan       

matematika dalam menghitung banyaknya gaji karyawan. 

3. Siswa dapat menganalisis penerapan dan penggunaan matematika dalam        

pembuatan laporan penjualan. 

4. Siswa mengetahui cara mengidentifikasi penerapan dan penggunaan       

matematika dalam produksi barang. 

5. Siswa mengetahui cara mengidentifikasi penerapan dan penggunaan       

matematika dalam bidang pendistribusian barang serta permintaan pasar. 

6. Siswa dapat menganalisis penerapan dan penggunaan matematika dalam        

menghitung berapa banyak produk yang dapat masuk ke dalam suatu          

gudang penyimpanan. 

7. Siswa mengetahui cara menganalisis penerapan dan penggunaan       

matematika dalam menghitung pengeluaran. 

8. Siswa dapat menjelaskan penerapan dan penggunaan matematika dalam        

perhitungan pembangunan pabrik baru. 

9. Siswa dapat mengidentifikasi penerapan dan penggunaan matematika       

dalam hubungan permintaan pasar, gudang, dan produksi. 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan penelitian laporan mengenai penerapan      

matematika di bidang industri, penyusun menggunakan metode wawancara        
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tak terstruktur. Dengan metode ini, para penyusun mendapatkan data         

dengan mendengarkan serta menanyakan informasi yang berasal dari        

narasumber, yaitu para pembicara dari PT Wings Surya. Selain dari itu,           

penyusun juga mendapatkan data dari sumber-sumber yang ada di internet. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
A. Sejarah 

PT Wings Surya didirikan pada tahun 1948 oleh Johannes Ferdinand          

Katuari dan Harjo Susanto di Kalisosok Kidul Surabaya. Pada saat itu           

perusahaan ini masih bernama Fa Wings dan memproduksi sabun cuci          

batangan. Sabun cuci batangan tersebut ditawarkan dari pintu ke pintu.          

Produk sabun cuci batangan tersebut memiliki banyak peminat sehingga Fa          

Wings terus berkembang dan membuat produk-produk lainnya seperti        

deterjen. Pada tahun 1980, Fa Wings melebarkan sayapnya dengan ekspansi          

ke Jakarta dengan membangun PT Sayap Mas Utama. Fa Wings juga           

mendirikan pabrik baru di Driyorejo dan joint venture dengan Lion. Pada           

tahun 1991 Fa Wings mengganti nama dengan PT Wings Surya. Pada tahun            

2002, PT Karunia Alam segar didirikan. Pada tahun 2013, PT Wings Surya            

telah mendirikan PT Mitra Alam Segar dan joint venture dengan Glico           

Wings. PT Wings Surya telah mengeluarkan banyak produk dan mendirikan          

banyak perusahaan. Hingga saat ini PT Wings Surya sudah 73 tahun setia            

melayani masyarakat Indonesia. 

 

B. Visi dan Misi 

Setiap perusahaan yang berdiri tentunya membutuhkan arah serta        

tujuan kedepannya, dan cara mewujudkan tujuan di masa depan tersebut.          

Inilah sebabnya mengapa setiap perusahaan memiliki yang namanya visi         

serta misi. Visi dan misi ini merupakan dasar dari ingin menjadi seperti apa             

perusahaan ini nantinya. Begitu juga dengan PT Wings Surya. 

PT Wings Surya ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan         

multinasional di bidang consumer good yang terbesar, yang disegani, yang          
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paling menarik, dan terkelola dengan baik di Indonesia, sekaligus terkenal          

di pasar internasional.  

Dimana visi ini telah terwujud dengan baik, buktinya adalah PT          

Wings Surya yang merupakan perusahaan barang konsumen terbesar di         

Indonesia. Bukti lain adalah perusahaan ini pula yang telah melebarkan          

sayap mereka ke kancah dunia internasional, dengan melakukan ekspor         

produk-produk ke luar negeri. Misalnya saja produk Mama Lemon, Emeron,          

serta Fresh & White yang diekspor ke China, dan produk Ciptadent,           

Emeron, Kodomo, Mama Lemon, Posh, Systema, serta Zact yang diekspor          

ke São Tomé and Príncipe.  

Sementara misi dari PT Wings Surya adalah menunjang kualitas         

hidup dan meningkatkan standar masyarakat Indonesia. Misi ini telah         

berusaha diwujudkan oleh perusahaan ini dengan cara menggunakan mesin         

semi-manual yang membutuhkan banyak tenaga kerja manusia untuk        

menjalankan sistem operasi pabriknya.  

Dengan digunakannya tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga       

mesin, secara otomatis ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi           

masyarakat Indonesia. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas        

hidup serta standar masyarakat karena mereka yang sekarang memiliki         

pekerjaan dan ekonomi yang stabil. 

 

C. Struktur Organisasi PT Wings Surya 

Sebuah perusahaan tentunya membutuhkan struktur organisasi yang       

jelas agar setiap bagian-bagiannya dapat melaksanakan semua tugas dan         

kewajibannya dengan baik. Begitu pula tentunya dengan PT Wings Surya.          

Struktur organisasi dari PT Wings Surya adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Struktur organisasi PT Wings Surya. 

 

D. Tentang Perusahaan 

PT Wings Surya merupakan suatu perusahaan barang konsumen        

Indonesia atau perusahaan FMCG ( Fast-Moving Consumer Goods) yang         

berbasis di Surabaya. PT Wings Surya ini memproduksi berbagai macam          

produk, mulai dari produk-produk rumah tangga, makanan, minuman,        

sampai produk kesehatan seperti disinfektan dan masker. 

 
Gambar 2.2 Logo PT Wings Surya. 

 

1. Arti lambang PT Wings Surya : 

Semangat dan visi kedua pendiri untuk menyatukan usaha, pikiran, 

dan kerja sama secara  harmonis sebagai layaknya sepasang sayap 
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dalam mengembangkan bisnis yang berbasis pada kejujuran, 

kerajinan, dan inovasi. 

2. Anak Perusahaan Wings Group 

a. Food and Beverage 

1) PT Karunia Alam Segar (terletak di Manyar Gresik) :         

Memproduksi Mie Sedaap dan Kecap Sedaap. 

2) PT Harum Alam Segar (terletak di Manyar Gresik) :         

Memproduksi Top Coffee 

3) Fugui Flour and Grain (terletak di Manyar Gresik) :         

Memproduksi tepung  

4) PT Karya Indah Alam Sejahtera (terletak di Manyar        

Gresik) : Memproduksi Minyak Sedaap 

5) PT Mitra Alam Segar (terletak di Pasuruan) :        

Memproduksi minuman ready to drink seperti Teh       

Rio dan Ale-Ale. 

 

b. Household and Personal Care 

1) PT Multi Duta Utari : Memproduksi Hers Protect dan         

Baby Happy. 

2) PT Multipack Unggul : Perusahaan pengemasan      

(packaging). 

3) PT Wings Surya : Memproduksi deterjen dan sabun        

seperti So Klin, GIV, dan Nuvo. 

 

c. Pembangunan 

1) PT Dian Lestari Perdana : Pemeliharaan Gedung       

(Building Maintenance). 

2) PT Milan Ceramic : Memproduksi keramik dan       

bahan bangunan lainnya  untuk pembangunan. 
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3) Elephant Gypsum : Memproduksi gypsum dan bahan       

bangunan lainnya untuk pembangunan. 

4) PT Ekatama Makmur : Membangun perumahaan      

seperti Nirwana Eksekutif. 

 

3.   Pembagian Wilayah 

a. PT Wings Surya (pemasaran dan pengelolaan dilakukan di        

daerah yang terletak di Indonesia bagian Timur seperti Jawa         

Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Kalimantan Timur,dan       

NTT Ruteng). 

b. PT Sayap Mas Utama (pemasaran dan pengelolaan dilakukan        

di daerah yang terletak di Indonesia bagian barat seperti         

Jawa Barat, Jakarta, Sumatra, dan Sebagian Kalimantan). 

 

 4.   Produk-Produk 

a. Wings Care 

1) Powder Detergent 

a) Boom 

b) Daia  

c) So Klin 

2) Pewangi So Klin 

a) Pewangi Reguler 

b) Pewangi Sekali Bilas 

3) Softener So Klin 

a) Softener Reguler 

b) Softener Sekali Bilas 

4) Liquid Detergent 

a) So Klin Liquid 

b) Cream Detergent 
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(a) Ekonomi 

(b) Wings 

(c) Dangdut 

(d) Boom 

c) So Klin Fresly 

d) So Klin Rapika 

e) So Klin Lantai 

f) Wings Porcelain (WPC) 

g) Super Sol 

h) GIV bar soap and liquid soap 

i) Fresh and Natural bar soap and liquid soap 

j) Fresh and Natural fragrance (Lion Wings) 

k) NUVO Health bar soap, liquid soap and 

hand-sanitizer 

l) Hers Protex 

m) Baby Happy 

b. Lion Wings 

1) Ciptadent Toothpaste and Toothbrush 

2) Systema Toothpaste, Mouthwash and Toothbrush 

3) Botanical 

4) Lavenda 

5) Emeron Nutritive Shampoo 

6) Emeron Hand and Body Lotion 

7) Emeron Lovely 

8) Sidia Hand and Body Lotion 

9) Kodomo 

10) Zinc Anti Dandruff Shampoo 

11) Zinc Hair Stylish Gel 

12) Zact Toothpaste 
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13) Mama Dishwashing Liquid 

14) Serasoft Shampoo and Conditioner 

15) Posh Perfumed Body Spray 

16) Posh Deodorant Roll-On 

17) Poise Luminous White Day Cream and Facial Foam 

c. Wings Food 

1) Ale-Ale 

2) Choco Drink 

3) Enerjos 

4) Floridina 

5) Golda Coffee 

6) Isoplus 

7) Jas Jus 

8) Kecap Sedaap 

9) Mie Sedaap 

10) Mie Sukses's 

11) Milk Jus 

12) Power F 

13) Segar Dingin 

14) So Yumie Gelas 

15) Tea Jus 

16) Teh Javana 

17) Teh Rio 

18) Top Coffee 

19) Top White Coffee 

d. Calbee Wings 

1) Potabee 

2) Krisbee 

3) Japota 
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e. Glico Wings 

1) Waku Waku 

2) J-Cone 

3) Frostbite 

4) Haku  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Matematika 

Dari kegiatan studi ekskursi yang telah dilaksanakan, terdapat        

banyak informasi mengenai bidang industri. Informasi-informasi ini       

digunakan penulis untuk membahas mengenai penerapan matematika dalam        

bidang industri secara lebih dalam. Untuk memperjelas pembahasan, penulis         

menyertakan beberapa nama perusahaan dan data sebagai contoh        

perhitungan yang tidak berasal dari PT Wings Surya. 

Ilmu matematika merupakan ilmu yang terdiri atas angka-angka dan         

perhitungan. Selama sekolah, matematika digunakan untuk mengukur       

kemampuan akademik siswa. Berbeda dengan dunia selepas sekolah, ilmu         

matematika digunakan tidak hanya untuk mengukur kepintaran seseorang,        

tetapi juga dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan.        

Penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari ini disebut dengan        

penerapan matematika.  

Secara khusus, matematika sangat berguna dalam bidang industri,        

contohnya dalam bidang produksi, marketing, dan logistik. Salah satu         

contoh perusahaan industri yang menerapkan banyak ilmu matematika        

adalah perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Dalam suatu         

perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Goods), matematika banyak        

digunakan dalam beberapa bidang, seperti: 

 

1. Penerapan matematika dalam bidang accounting  

Suatu perusahaan FMCG tentu saja membutuhkan ilmu       

accounting. Accounting proses pencatatan transaksi keuangan yang       

sistematis dan komprehensif yang berkaitan dengan bisnis.       
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Perhitungan accounting pada perusahaan FMCG digunakan untuk       

membuat tabel persamaan dasar akuntansi dan tabel neraca. Prinsip         

yang digunakan dalam akuntansi yaitu:  

Aktiva = Pasiva. 

Aktiva atau harta perusahaan merupakan suatu hal yang        

memiliki wujud maupun yang semu yang dimiliki oleh perusahaan         

untuk dapat menjalankan usahanya sendiri. Aktiva dapat dibagi        

sesuai dengan kelancarannya. 

a. Aktiva lancar (Current assets) 

Aktiva lancar merupakan aktiva yang bisa ditukarkan       

menjadi uang dalam jangka waktu dekat. Aktiva lancar        

biasanya dapat diubah menjadi uang dalam jangka waktu        

satu tahun. Contoh aktiva lancar yaitu kas (uang tunai, cek,          

wesel pos, tabungan), surat-surat berharga, piutang dan emas        

batangan. 

b. Aktiva tetap (Fixed assets) 
Aktiva tetap adalah aktiva yang berguna untuk menunjang        

kegiatan operasional perusahaan. Aktiva tetap juga bisa       

diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk       

jangka panjang. Aktiva tetap biasanya dapat digunakan       

hingga lebih dari 1 tahun. Contoh dari aktiva tetap yaitu          

tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, alat angkut,       

kendaraan operasional, dll. 

c. Aktiva tak berwujud (Intangible assets) 

Aktiva tak berwujud adalah aktiva yang tidak memiliki        

bentuk nyata namun memberi keuntungan bagi perusahaan.       

Contoh dari aktiva tak berwujud adalah hak paten, merek         

dagang, hak cipta, franchise, dll. 

d. Aktiva investasi (Investment assets) 
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Aktiva investasi adalah kekayaan perusahaan yang      

diinvestasikan pada barang-barang investasi untuk mendapat      

keuntungan di masa mendatang. Contoh dari aktiva investasi        

yaitu saham, obligasi, dan reksadana. 

e. Aktiva lainnya (Other assets) 

Aktiva lainnya yaitu aktiva yang tidak termasuk macam        

aktiva di atas. Salah satu contoh yaitu mesin rusak. 

Pasiva dapat didefinisikan sebagai kewajiban atau hutang       

yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain. Pasiva juga dapat         

disebut sebagai pengorbanan yang harus dilakukan oleh perusahaan        

di masa mendatang. Berdasarkan waktunya, pasiva dibagi dua.  

a. Pasiva jangka pendek 

Pasiva atau kewajiban jangka pendek adalah pasiva yang        

harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.         

Contoh pasiva jangka pendek yaitu hutang dagang, hutang        

pajak, hutang wesel, dsb. 

b. Pasiva jangka panjang 

Pasiva atau kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang        

dapat dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.         

Contoh pasiva jangka panjang yaitu hutang obligasi dan        

hipotek. 

Contoh perhitungan akuntansi dalam suatu perusahaan      

industri adalah sebagai berikut: 

Diketahui sebuah perusahaan FMCG bernama PT Mantap       

Jaya pada bulan Februari 2020 melakukan beberapa transaksi        

sebagai berikut. 

● 1 Februari 2020: Investasi untuk modal pertama pada PT         

Mantap Jaya berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000 dan        

peralatan kantor sebesar Rp500.000. 
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● 2 Februari 2020: Membayar sewa atas ruangan usaha sebesar         

Rp600.000 untuk 1 bulan.  

● 3 Februari 2020: Membeli perlengkapan kantor dan gudang        

secara kredit seharga Rp1.400.000. 

● 4 Februari 2020: Memperoleh pemasukan/omzet dari      

minimarket A sebesar Rp 1.600.000.  

● 5 Februari 2020: Membayar tagihan listrik dan air untuk         

bulan Februari 2020 sebesar Rp200.000. 

● 6 Februari 2020: Memperoleh pemasukan dari minimarket B        

sebesar Rp750.000.  

● 7 Februari 2020: Membayar sebagian utang atas pembelian        

perlengkapan sebesar Rp250.000.  

● 8 Februari 2020: Menerima pelunasan piutang atas transaksi        

seorang konsumen sebesar Rp500.000.  

● 9 Februari 2020: Pemilik mengambil uang tunai untuk        

digunakan secara pribadi sebesar Rp100.000. 

● 10 Februari 2020: Dibayar gaji karyawan untuk bulan        

Februari 2020 sebesar Rp3.000.000.  

● 11 Februari 2020: Peralatan kantor dan gudang disusutkan        

sebesar Rp50.000. 
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PT Mantap Jaya 

Persamaan Dasar Akuntansi 

Periode Februari 2020 
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Tanggal Harta Uang+Modal Kete- 

rangan 
Kas Piutang Perleng 

kapan 

Per- 

alatan 

Akumulasi 

penyusut- 

an 

Hutang 

usaha 

Modal 

1/2/2020 10.000.000   500.000   10.500.000 Investasi 

awal 

2/2/2020 600.000 

9.400.000 

   

500.000 

  600.000 

9.900.000 

Beban sewa 

3/2/2020  

9.400.000 

 400.000 

400.000 

1.000.000 

1.500.000 

 1.400.000 

1.400.000 

 

9.900.000 

Perlengkap

an kantor 

dan gudang 

4/2/2020 1.600.000 

11.000.000 

  

400.000 

 

1.500.000 

  

1.400.000 

1.600.000 

11.500.000 

Omzet 

minimarket 

A 

5/2/2020 200.000 

10.800.000 

  

400.000 

 

1.500.000 

  

1.400.000 

200.000 

11.300.000 

Beban 

listrik dan 

air 

6/2/2020  

10.800.000 

750.000 

750.000 

 

400.000 

 

1.500.000 

  

1.400.000 

750.000 

12.050.000 

Omzet 

minimarket 

B 

7/2/2020 250.000 

10.550.000 

 

750.000 

 

400.000 

 

1.500.000 

 250.000 

1.150.000 

 

12.050.000 

Cicilan 

hutang 

usaha 

8/2/2020 500.000 

11.050.000 

500.000 

250.000 

 

400.000 

 

1.500.000 

  

1.150.000 

 

12.050.000 

Pelunasan 

piutang 

9/2/2020 100.000 

10.950.000 

 

250.000 

 

400.000 

 

1.500.000 

  

1.150.000 

100.000 

11.950.000 

Prive 

pemilik 



 

Tabel 3.1 Tabel persamaan dasar akuntansi. 

 

PT Mantap Jaya 

Neraca 

Per 28 Februari 2020 

Tabel 3.2 Tabel neraca. 
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10/2/2020 3.000.000 

7.950.000 

 

250.000 

 

400.000 

 

1.500.000 

  

1.150.000 

3.000.000 

8.950.000 

Beban gaji 

11/2/2020  

7.950.000 

 

250.000 

 

400.000 

 

1.500.000 

50.000 

50.000 

 

1.150.000 

50.000 

8.900.000 

Beban 

penyusutan 

AKTIVA PASIVA 

Aktiva lancar  

Kas Rp7.950.000 Hutang usaha Rp1.150.000 

Piutang Rp250.000 Modal Rp8.900.000 

Perlengkapan Rp400.000   

Total aktiva lancar Rp8.600.000   

Aktiva tetap  

Peralatan Rp1.500.000   

Akumulasi penyusutan Rp50.000   

Total aktiva tetap Rp1.450.000   

Total aktiva Rp10.050.000 Total pasiva Rp10.050.000 



 

2. Penerapan matematika dalam bidang HRD (Human Resource       

Development)  

Human Resource Development (HRD) atau departemen      

sumber daya manusia merupakan suatu bagian atau unit yang         

biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup       

karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk         

dapat menunjang aktivitas suatu organisasi atau perusahaan demi        

tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Salah satu tugas dari         

HRD adalah mengurus gaji karyawan yang ditentukan oleh        

rumus-rumus tertentu. Rumus-rumus tersebut dibedakan berdasarkan      

jenis gaji karyawan, yaitu gaji karyawan tetap dan gaji karyawan          

tidak tetap. Rumus untuk menghitung gaji karyawan tetap, antara         

lain: 

a. Total gaji yang diterima = gaji pokok + uang lembur +           

tunjangan tetap 

b. Total pengurangan gaji, meliputi segala sesuatu yang       

menyangkut karyawan dan dibayarkan lewat perusahaan      

contohnya iuran BPJS, dan biaya jabatan. 

c. Total gaji bersih = total gaji yang diterima - total          

pengurangan gaji 

Berikut adalah contoh perhitungan gaji karyawan. 

Adi merupakan seorang karyawan di PT Mantap Jaya di Indonesia.          

Gaji Adi dihitung setiap jamnya dengan jumlah Rp. 18.000,- dan          

masih bisa bertambah jumlahnya dengan perhitungan jam lembur.        

Selain itu, setiap bulannya, karyawan mendapat uang tunjangan        

sebesar Rp. 250.000. Apabila karyawan bekerja melebihi jam kerja,         

terdapat tambahan gaji yang dihitung berdasarkan data berikut ini: 
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Tabel 3.3 Tabel tambahan gaji lembur. 

Selama bulan Januari Adi lembur beberapa kali, dengan detail jam          

kerja sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Tabel data lembur Adi. 

Karena jabatan yang dimiliki Adi, Ia harus membayar biaya jabatan          

sebesar Rp. 200.000,- dan sebagai seorang karyawan, gajinya        

dipotong sebesar 3% untuk iuran BPJS. Setiap bulan Adi harus          

bekerja minimal 225 jam dengan jam kerja normal perusahaan         

dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00. 

Berapakah jumlah gaji Adi pada bulan Januari 2021? 

Perhitungan: 

a. Gaji pokok = 225 x 18.000  

= Rp. 4.050.000,- 

b. Uang lembur = 18.000 + 43.000 + 43.000  

= Rp. 104.000,- 

c. Tunjungan = Rp. 250.000,- 
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Jam Lembur Gaji tambahan 

Jam pertama Rp. 18.000,- 

Jam kedua Rp. 25.000,- 

Tanggal Jam masuk kerja Jam pulang kerja 

12 Januari 2021 08.00 17.55 

18 Januari 2021 07.57 18.35 

28 Januari 2021 07.55 18.45 



 

d. Total gaji yang diterima = gaji pokok + uang lembur +       

tunjangan 

= 4.050.000 + 104.000 +     

250.000 

= Rp. 4.404.000,- 

e. Biaya jabatan = Rp. 200.000,- 

f. Potongan BPJS = 3% x total gaji bersih 

g. Total gaji bersih  

= (total gaji yang diterima - biaya jabatan) - 3% x (total gaji             

yang diterima - biaya jabatan) 

= (4.404.000 - 200.000) - 3% x (4.404.000 - 200.000) 

= Rp. 4.077.880 

Jadi, dari perhitungan yang telah dilakukan, untuk bulan Januari         

2021, Adi mendapat gaji sebesar Rp. 4.077.880,- 

 

3. Penerapan matematika dalam bidang sales and marketing  

Sales dan Marketing merupakan dua hal yang biasanya        

digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menjual dan       

mempromosikan barangnya. Kedua hal ini sepintas terlihat sama        

maknanya, namun dalam prakteknya, sangatlah berbeda.  

Pada dasarnya, sales hanya berfokus pada cara supaya        

produk bisa terjual dengan cara menonjolkan kelebihan dari suatu         

produk. Sales akan meyakinkan para konsumen untuk melakukan        

transaksi pembelian pada suatu produk. Sementara itu, marketing        

berusaha untuk menjaga citra dari suatu produk di mata pelanggan          

dan lebih terfokus pada kualitas dari produk agar produk akan selalu           

teringat dalam benak konsumen. 

Tujuan dari bagian marketing lebih jauh daripada sales. Hal         

ini karena sales yang hanya memastikan apabila produk akan terjual,          
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sementara bagian marketing memastikan bila pelanggan tidak hanya        

membeli produk, namun juga menjadi pembela dan promotor dari         

suatu produk yang ia beli kepada konsumen lain.  

Berikut merupakan contoh rekapan produk yang terjual pada        

sebuah perusahaan FMCG:  

Pada bulan Januari 2021, sebuah FMCG hendak menjual        

beberapa produk. Sebelum menjual produk itu, divisi marketing dari         

perusahaan FMCG pertama-tama menentukan beberapa strategi      

promosi, contohnya adalah membuat promosi dalam bentuk diskon.        

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelanggan lebih tertarik untuk          

membeli produk. Setelah itu, marketing akan melaporkan beberapa        

strategi ini kepada sales, yang akan menjualkan produk, secara         

langsung kepada pelanggan.  

Setelah sales berhasil menjual beberapa produk kepada       

beberapa pelanggan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan juga       

untuk memudahkan perhitungan total dari semua barang yang        

terjual, maka dibuat laporan penjualan, yang biasanya terlampir        

dalam bentuk tabel. Laporan penjualan sendiri juga dibagi menjadi         

beberapa bagian, karena dalam membuat laporan penjualan, harus        

ditulis secara rinci.  

Dalam laporan data penjualan, terdapat:  

a. Tanggal 

Pada kolom tanggal, akan tertera tanggal, bulan, dan tahun         

dari transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan  

b. No referensi 

Pada kolom No referensi, akan tertera kode unik dari         

pengirim uang atau saldo. Kode ini biasanya diambil dari         

nomor yang berkaitan dari pihak pengirim uang yang        

bentuknya bisa dalam bentuk acak.  
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c. No pesanan 

Pada kolom No pesanan, akan tertera kode pemesanan yang         

dibuat oleh perusahaan yang menjual barang untuk       

pelanggan yang membeli produknya 

d. Pelanggan 

Pada kolom Pelanggan, akan tertera nama pelanggan yang        

membeli barang kepada perusahaan 

e. Mata uang 

Pada kolom Mata uang, akan tertera nama mata uang yang          

digunakan dalam melakukan pembayaran oleh pelanggan 

f. Total Penjualan  

Pada kolom Total penjualan, akan tertera total dari harga         

produk yang dibeli oleh pelanggan, yang belum termasuk        

dari diskon dan PPN 

g. Diskon 

Pada kolom Diskon, akan tertera jumlah diskon yang        

diberikan dari sebuah perusahaan kepada pelanggan 

h. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 

DPP merupakan singkatan dari Dasar Pengenaan Pajak. Pada        

kolom DPP, akan tertera nominal dari total penjualan yang         

sudah dikurangi dengan diskon, dengan menggunakan      

perhitungan: 

Total Penjualan x (100%-Diskon) 

i. PPN 

PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.       

Pada kolom PPN, akan tertera pungutan yang dibebankan        

kepada pembeli setelah transaksi yang dilakukan, dan akan        

dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh FMCG ke PKP        

atau yang biasa disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.  
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Tarif dari PPN yang dikenakan kepada pelanggan yang        

membeli di FMCG adalah 10% dari total DPP, sehingga         

dihitung dengan menggunakan perhitungan: 

DPP x 10% 

j. Total Penjualan (termasuk PPN) 

Pada kolom Total penjualan (termasuk PPN) akan tertera        

total nominal yang seharusnya dibayar oleh pelanggan       

setelah membeli produk di FMCG, yang sudah ditambah        

dengan tanggungan pajak, sehingga dapat dihitung dengan       

menggunakan perhitungan: 

DPP + PPN  

k. Total Pembayaran 

Pada kolom Total Pembayaran, akan tertera nominal dari        

harga yang telah dibayar oleh pelanggan kepada FMCG        

karena telah membeli sebuah produk. 

l. Gagal Bayar  

Pada kolom Gagal Bayar, akan tertera nominal dari total         

penjualan termasuk PPN yang belum dibayar oleh pelanggan,        

dan  dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan: 

Total Penjualan (termasuk PPN) - Total Pembayaran 

 

Data Penjualan 

FMCG 

1 Januari 2021- 31 Januari 2021 
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Tanggal 

No 
Ref- 

erensi 

No 
Pesan- 

an Pelanggan 

Mata 
Uang 

Total 
Penjualan Diskon DPP PPN 

Total 
Penjualan 
(termasuk 

PPN) 
Total 

Pembayaran Gagal Bayar 

02/01/2021 0001 0001 
PT Surya 
Megah IDR 20,000,000.00 5.00% 19,000,000.00 1,900,000.00 20,900,000.00 20,000,000.00 900,000.00 

04/01/2021 0002 0002 PT Sabrina IDR 10,000,000.00 5.00% 9,500,000.00 950,000.00 10,450,000.00 9,000,000.00 1,450,000.00 



 

Tabel 3.5 Tabel data penjualan. 

 

Berdasarkan laporan diatas, terlihat bila total dari transaksi        

yang seharusnya dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang      

melakukan transaksi adalah Rp 167.722.500,-. Sedangkan total dari        

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hanyalah sebesar Rp        

162.852.500,-. Dengan begitu, maka terjadi gagal bayar sebesar Rp         

4.870.000,- di bulan Januari.  

Lalu, dari data ini bisa dihitung berapa persentase gagal         

bayar dari bulan Januari, dengan perhitungan seperti:  

4.870.000,- : 167,722,500,- x 100% = 2,9% 

Dari persentase ini, marketing akan melakukan penyesuaian       

harga jual maupun promo dalam bentuk diskon yang akan         

diberlakukan di bulan kedepannya kepada perusahaan yang akan        

melakukan transaksi, agar keuntungan yang didapat oleh FMCG        

tidak tergerus.  

 

4. Penerapan matematika dalam bidang produksi  

Perhitungan produksi merupakan salah satu faktor penting       

suatu perusahaan dalam menghitung laba. Dengan perhitungan       
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04/01/2021 0003 0003 PT Namaste IDR 5,000,000.00 5.00% 4,750,000.00 475,000.00 5,225,000.00 4,000,000.00 1,225,000.00 

05/01/2021 0004 0004 
PT Manado 
Jaya IDR 30,000,000.00 5.00% 28,500,000.00 2,850,000.00 31,350,000.00 31,350,000.00 0.00 

06/01/2021 0005 0005 
PT Choco 
Green IDR 10,500,000.00 5.00% 9,975,000.00 997,500.00 10,972,500.00 10,972,500.00 0.00 

10/01/2021 0006 0006 
PT Mulia 
Rakyat IDR 13,000,000.00 5.00% 12,350,000.00 1,235,000.00 13,585,000.00 13,000,000.00 585,000.00 

16/01/2021 0007 0007 
PT Mega 
Jaya IDR 34,000,000.00 5.00% 32,300,000.00 3,230,000.00 35,530,000.00 35,530,000.00 0.00 

28/01/2021 0008 0008 
PT Burnaia 
Flo IDR 24,000,000.00 5.00% 22,800,000.00 2,280,000.00 25,080,000.00 25,000,000.00 80,000.00 

31/01/2021 0009 0009 
PT Maria 
Ana IDR 14,000,000.00 5.00% 13,300,000.00 1,330,000.00 14,630,000.00 14,000,000.00 630,000.00 

   Total IDR 160,500,000.00  152,475,000.00 15,247,500.00 167,722,500.00 162,852,500.00 4,870,000.00 



 

produksi, suatu industri FMCG dapat mengetahui berapa banyak        

produk yang dapat mereka hasilkan dalam waktu tertentu. Dalam         

perhitungan produksi kita harus memperhatikan beberapa hal seperti        

jam operasional tenaga kerja untuk menjalankan suatu mesin serta         

lama mesin dapat bekerja dalam satu hari. 

Berikut adalah contoh penerapan matematika dalam bidang       

produksi: 

Sebuah perusahaan FMCG membuat 1500 botol shampoo dalam        

kurun waktu 480 menit. Untuk membuat satu botol shampoo         

diperlukan waktu 5 menit dan dua tenaga kerja. Hitung berapa          

banyak tenaga kerja dan mesin  yang dibutuhkan. 

Diketahui 

Waktu kerja 480 menit 

Target kerja 1500 botol 

Waktu pembuatan 5 menit per botol 

Pekerja yang dibutuhkan untuk 1 mesin adalah 2 orang 

Ditanya jumlah pekerja dan mesin yang dibutuhkan 

Jawab: 

Untuk mencari banyak mesin = (target kerja x waktu pembuatan) / 

    waktu kerja 

= (1500 x 5) / 480 

= 7500 / 480 

= 15,6 dibulatkan menjadi 16 

Jadi mesin yang dibutuhkan adalah 16 mesin sedangkan pekerja         

yang dibutuhkan adalah 32 tenaga kerja. 

 

5. Penerapan matematika dalam bidang logistik 

Logistik adalah suatu ilmu yang disertai dengan sebuah        

proses mengenai penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta       
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penghapusan terhadap barang tertentu. Logistik yang baik sangat        

diperlukan jika industri FMCG ingin terus memproduksi barang        

secara efektif dan efisien. Perusahaan harus mencari tahu berapa         

jumlah permintaan dan penawaran suatu daerah. Jika perusahaan        

tersebut memiliki logistik yang buruk, bisa saja suatu daerah akan          

mengalami kekurangan sehingga penjualan di daerah tersebut akan        

mengalami penurunan. Selain itu, dalam pendistribusian barang juga        

ada tarif tersendiri berdasarkan berapa jarak yang ditempuh,        

bagaimana barang dikirim, dan berapa berat volume dari benda yang          

dikirim. Berikut adalah contoh penghitungan matematika dalam       

bidang logistik suatu perusahaan. 

Contoh soal:  

Perusahaan X akan mengirim barang dengan dimensi 400        

cm x 200 cm x 50 cm sejauh 400 km ke Kota Surabaya             

melalui jalur darat dengan tarif Rp 3000/kg. Berapakah biaya         

pengiriman yang harus dikeluarkan? (biaya awal truk Rp        

1.000.000 dan ditambah Rp 12.000 per kilometernya)       

(Rumus berat volume benda: p × l × t = 4000) 

Jawab: 

Berat volume =  P x l x t : 4000 

= 400 x 200 x 50 : 4.000 

= 1.000 kg  

Biaya/kg = 1.000 x 3.000 

 = Rp 3.000.000 

Biaya/km = 400 x 12.000 

 = Rp 4.800.000 

Biaya akhir = 3.000.000 + 4.800.000 + 1.000.000 

 = Rp 8.800.000 
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Jadi, jumlah ongkos kirim yang harus dibayar oleh        

perusahaan X adalah Rp 8.800.000 

 

6. Penerapan matematika dalam bidang warehouse 

Dalam suatu perusahaan FMCG, dibutuhkan perhitungan      

tepat untuk mengetahui berapa kapasitas total dari gudang yang         

dimiliki. Perhitungan kapasitas total tempat penyimpanan harus       

akurat agar barang hasil produksi dapat disimpan dengan efisien.         

Perhitungan dapat dilakukan dengan menghitung volume total       

kapasitas dan kemudian menghitung berapa banyak barang yang        

dapat disimpan sebelum tempat penyimpanan penuh. 

Rumus volume gudang bisa disamakan dengan volume balok yaitu: 

V = p × l × t 

Rumus kapasitas gudang: 

Kapasitas gudang = Vgudang ÷ Vbarang 

 

Contoh perhitungan kapasitas warehouse adalah sebagai berikut:   

PT Mantap Jaya mempunyai gudang dengan dimensi 8m x 10m x 

5m. Di gudang tersebut akan disimpan boks berisi 100 bungkus 

makanan kemasan dengan dimensi 1m x 1m x 1m. Tentukan berapa 

bungkus makanan kemasan yang dapat disimpan! 

Vgudang = p x l x t 

= 8 x 10 x 5 

= 400  m 3  

Vbox = 1 x 1 x 1 

= 1  m 3  

Kapasitas gudang = Vgudang ÷ Vbarang 

= 400 ÷ 1 

29 



 

= 400 boks 

= 40.000 bungkus 

Jadi, disimpulkan gudang tersebut memiliki kapasitas 400 boks 

makanan atau dapat menyimpan 40.000 bungkus makanan kemasan. 

 

7. Penerapan matematika dalam bidang  finance 

Finance atau disebut juga dengan keuangan dalam Bahasa        

Indonesia, membicarakan tentang manajemen keuangan dan      

investasi bagi individu, korporasi, dan pemerintahan. Tugas utama        

ahli finance adalah mengontrol analisis keuangan, termasuk       

pemasukan dan pengeluaran. Dalam perusahaan FMCG, finance       

digunakan untuk menghitung modal, dan menempatan serta       

mengoptimalkan modal yang dimiliki. Salah satu penerapan ilmu        

finance dalam industri adalah perhitungan produksi. Dalam produksi        

biaya pokok yang harus dihitung terbagi menjadi tiga, yaitu biaya          

bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk          

menghitung biaya produksi tersebut, terdapat beberapa tahapan yang        

harus dilakukan, antara lain: 

a. Tahap pertama 

Rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan 

Bahan Baku Yang Digunakan = Saldo awal Bahan Baku +          

Pembelian Bahan Baku – Saldo Akhir Bahan Baku 

b. Tahap kedua 

Rumus untuk menghitung biaya produksi 

Total biaya produksi = Bahan baku yang digunakan + biaya          

tenaga kerja langsung + biaya overhead produksi 

c. Tahap ketiga 

Rumus untuk menghitung biaya pokok produksi 
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Harga Pokok Produksi = Total biaya produksi + saldo awal          

persediaan barang dalam proses produksi – saldo akhir        

persediaan barang dalam proses produksi 

d. Tahap keempat 

Rumus untuk menghitung HPP (Harga Pokok Penjualan) 

Rumus Menghitung HPP = Harga pokok produksi +        

Persediaan barang awal – persediaan barang akhir 

Berikut adalah contoh penerapan perhitungan dalam finance 

PT Mantap Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang        

manufaktur pembuatan spare part kendaraan. Pada awal bulan        

Januari, PT Mantap Jaya memiliki persediaan bahan baku mentah         

sebesar Rp 60.000.000,-, bahan setengah jadi sebesar Rp        

90.000.000,-, dan persediaan spare part siap jual sebesar Rp         

120.000.000,-. 

Untuk proses produksi spare part di bulan Januari, tim produksi          

membeli persediaan bahan baku sebesar Rp 125.000.000,- dengan        

biaya pengiriman Rp 10.000.000,-. 

Selama proses produksi, terdapat biaya pemeliharaan bahan mesin        

sebesar Rp 9.000.000,-. Pada akhir bulan Januari terdapat sisa         

penggunaan bahan baku mentah sebesar Rp 50.000.000,-, sisa bahan         

setengah jadi sebesar Rp 8.000.000,- dan sisa spare part siap jual           

sebesar Rp 25.000.000,-. 

Berapakah harga pokok produksi dari PT. XYZ? 

Perhitungan: 

Tahap 1 

Bahan Baku Yang Digunakan = Saldo awal Bahan Baku + 

Pembelian Bahan Baku – Saldo     

Akhir Bahan Baku 
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= 60.000.000 + (125.000.000 +     

10.000.000) – 50.000.000  

= 145.000.000 

Tahap 2 

Total biaya produksi = Bahan baku yang digunakan 

+ biaya tenaga kerja langsung     

+ biaya overhead produksi 

= 145.000.000 + 9.000.000  

= 154.000.000 

Tahap 3 

Harga Pokok Produksi = Total biaya produksi + saldo 

awal persediaan barang dalam    

proses produksi – saldo akhir     

persediaan barang dalam   

proses produksi 

= 154.000.000 + 90.000.000 –     

8.000.000  

= 236.000.000 

Tahap 4 

Rumus Menghitung HPP = Harga pokok produksi + 

Persediaan barang awal –    

persediaan barang akhir 

= 236.000.000 + 120.000.000 –     

25.000.000  

= 331.000.000 

Jadi harga pokok produksi pada bulan Juni adalah Rp 331.000.000,- 
 

8. Penerapan matematika dalam bidang Building Engineering 

32 



 

Dalam konstruksi, kita tidak dapat dengan asal membangun        

gedung, diperlukan perhitungan yang tepat agar pembangunan dapat        

berjalan sesuai rencana awal. Matematika dapat digunakan dalam        

memperhitungkan berapa jumlah bahan bangunan yang diperlukan       

untuk membangun gedung baru. Contohnya seperti berapa jumlah        

semen atau jumlah batu bata yang dibutuhkan / diperlukan. 

 

9. Penerapan matematika dalam bidang PPIC 

Production Planning Inventory Control sangat diperlukan      

dalam suatu perusahaan. Seorang PPIC harus mengetahui       

permintaan dan penawaran di suatu daerah untuk bisa menentukan         

berapa banyak barang yang akan diproduksi. Selain itu, seorang         

PPIC juga mengontrol inventori yang dimiliki mulai dari        

penerimaan, penyimpanan, hingga pendataan secara tepat. Jika       

permintaan saat itu menurun, PPIC akan tetap mengatur produksi         

secara efisien tetapi dengan skala seperlunya saja supaya tidak         

mengalami kerugian.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Matematika merupakan ilmu yang sangatlah penting bagi kehidupan        

manusia. Alasannya adalah karena hampir semua aspek yang ada di hidup           

manusia berputar di sekeliling ilmu ini. Dari bidang-bidang yang berkaitan          

dengan ilmu pengetahuan sampai dengan hal-hal yang ada sehari-hari. Di          

bidang industri pabrik, matematika ini berperan di berbagai departemen,         

yaitu departemen accounting, HRD (Human Resources Development), Sales        

and Marketing, produksi, logistik, warehouse, finance, building       

engineering, sampai dengan PPIC (Planning Production Inventory Control).        

Di seluruh sembilan departemen ini, matematika digunakan untuk fungsi         

yang berbeda-beda, dan rumus yang beragam pula. Mulai dari berfungsi          

untuk membuat laporan pembukuan, sampai digunakan sebagai perhitungan        

untuk membuat pabrik baru. 

 

B. Saran 

PT Wings Surya merupakan perusahaan besar yang sudah        

berpengalaman dan sukses di Indonesia. PT Wings Surya membuat banyak          

produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok para konsumennya. PT        

Wings Surya juga memiliki strategi dan pemahaman akan pasar Indonesia.          

Namun PT Wings Surya sering disebut sebagai perusahaan yang         

menggunakan Mee-too marketing. Mee-too marketing adalah pemasaran       

dengan membuat produk yang mirip dengan produk dari industri lain.          

Seperti PT Wings Surya membuat produk mie instan yaitu Mie Sedaap yang            

diluncurkan pada tahun 2003 yang bersaing dengan Indomie yang         

diluncurkan pada tahun 1973. Deterjen So Klin yang bersaing dengan          
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Rinso, shampo Zinc yang bersaing dengan shampo Clear, sabun GIV          

bersaing dengan sabun Lux, dan lain-lain. Oleh karena itu, PT Wings Surya            

terkadang disebut kurang inovatif dalam membuat suatu produk baru. 

Namun menurut kami, strategi seperti itu menjadi keunggulan PT         

Wings Surya dalam bersaing dengan perusahaan lain, karena walaupun         

membuat produk yang hampir sama dengan perusahaan lain, PT Wings          

Surya mematok harga yang lebih murah dibanding perusahaan lain sehingga          

masyarakat akan memilih produk dari Wings karena harga yang lebih          

terjangkau dan tidak kalah berkualitas. Meskipun memiliki harga yang lebih          

terjangkau, PT Wings Surya harus selalu memelihara dan mempertahankan         

kualitas produknya agar tetap menjadi pilihan masyarakat. 

Selain mengenai perusahaan kami juga memberikan saran mengenai         

penelitian matematika dalam suatu perusahaan. Melakukan suatu penelitian        

harus memperhatikan banyak hal agar mendapat hasil yang baik. Sebelum          

melakukan penelitian matematika, peneliti harus terlebih dahulu memahami        

dan menguasai matematika itu sendiri. Harapannya adalah agar penelitian         

dapat dilakukan dengan benar dan penelitian yang dilakukan dapat         

memberikan hasil yang maksimal. 

Data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu         

penelitian. Oleh karena itu, berusahalah mendapatkan data sebanyak        

mungkin. Semakin banyak data yang didapatkan, maka semakin banyak         

juga informasi yang bisa didapatkan dan diberikan kepada pembaca dan          

peneliti. 

Ilmu matematika memberi banyak manfaat dalam berbagai bidang        

dan sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu,          

penulis mengharapkan untuk mempelajari ilmu matematika dengan       

sungguh-sungguh karena melihat betapa penting dan banyaknya       

pengaplikasian matematika dalam kehidupan kita.   
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