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:: Mempunyai kompetensi matematis yang dapat diterapkan pada mata kuliah keteknikmesinan atau mata kuliah lain yang
membutuhkannya
: UTS = 40%, Rata-rata Tugas I = 10%, UAS = 40%, Rata-rata Tugas II = 10%.
: Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, dan mempunyai peran penting dalam
berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Dalam perkuliahan ini dibahas dasar-dasar matematika yang merupakan review
atau pendalaman terhadap materi matematika di SMA/SMK , dilanjutkan dengan materi-materi matematika tingkat lanjut awal. Mata
kuliah ini membahas notasi ilmiah, fungsi dan grafik, vektor, turunan serta penggunaannya, integral dan penerapanya serta persamaan
diferensial dan penerapannya
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