
PENERAPAN 
BARISAN DAN 
DERET (1) 



MODEL PERKEMBANGAN USAHA 

Cs1. Sebuah perusahaan genteng  meng-
hasilkan 3000 buah genteng pada bulan 
pertama produksinya. Dengan penambahan 
tenaga kerja dan peningkatan produktifitas, 
perusahaan mampu menambah produksinya 
sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika per-
kembangan produksinya konstan, berapa 
buah genteng yang dihasilkannya pada bulan 
kelima ? Berapa buah yang telah dihasilkan 
sampai dengan bulan tersebut ? 



MODEL PERKEMBANGAN USAHA (2) 

Jawab:  
a. Banyaknya genteng untuk 5 bulan 

pertama: 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 
b. Atau (untuk bulan ke-5): Sn = a1 + (n-1)b 
    Sn =  3000 + (5-1)500 
         = 3000 + 4(500) 
         = 3000 + 2000 = 5000 
c. Dn = n/2 (a+Sn)  
          = 5/2(3000+5000) 
          = 20000 



MODEL PERKEMBANGAN USAHA 

St1. Besar penerimaan PT ABC dari hasil 
penjualan barangnya Rp 720 juta pada tahun 
kelima dan Rp 980 pada tahun ketujuh. 
Apabila perkembangan hasil penjualan 
tersebut berpola seperti barisan aritmetika, 
berapa perkembangan penerimaannya per 
tahun ?  Berapa besar penerimaan pada 
tahun pertama dan pada tahun ke berapa 
penerimaannya sebesar Rp 460 juta ? 



MODEL PERTUMBUHAN PENDUDUK 

Proyeksi jumlah penduduk untuk beberapa 
tahun mendatang    
 
Pt = Po (1 + r)n-1 
  
Pt = Jumlah penduduk tahun terakhir 
Po = Jumlah penduduk tahun awal 
1   = Konstante (angka tetap) 
r    = Pertumbuhan penduduk (dalam %) 
N  = Selisih tahun antara Pt dan Po. 



MODEL PERTUMBUHAN PENDUDUK 

Cs2: Pada tahun 1990 penduduk Indonesia 
jumlahnya 179 juta jiwa, tingkat per-
tumbuhan penduduk 1,98%. Berapakah 
jumlah penduduk tahun 2000? 



MODEL PERTUMBUHAN PENDUDUK 

Penyelesaian: 
Pt = Po (1 + r)n-1 
= 179.000.000 (1 +1,98/100)9 
= 179.000.000 (1 + 0,0198)9 
= 179.000.000 (1,0198)9 
= 179.000.000 (1,193) 
= 213.547.000 jiwa 
Jadi tahun 2000 dengan perhitungan 
diperkirakan penduduk berjumlah 
213.547.000 jiwa. 



MODEL PERTUMBUHAN PENDUDUK 

St2. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta 
jiwa pada tahun 1991, tingkat pertumbuhan-
nya 4% per tahun. Hitunglah jumlah 
penduduk kota tersebut pada tahun 2006. 
Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya 
menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 
tahun kemudian? 
 



BUNGA MAJEMUK 

Penghitungan bunga majemuk merupakan 
penerapan dari barisan geometri (barisan 
ukur). 

Nilai-nilai di masa datang dari suatu jumlah 
sekarang adalah: Fn = P(1+ i )n 

Fn = nilai di masa depan 
P = jumlah sekarang 
i = suku bunga per tahun 
n = jumlah tahun 



BUNGA MAJEMUK 

Apabila bunga dibayarkan lebih dari satu kali 
(misalkan m kali) dalam satu tahun maka 
rumus nilai di masa depan menjadi: 

Fn = P(1+ i/m )nm 

m = frekuensi pembayaran dalam setahun 



BUNGA MAJEMUK 

Secara matematis rumus di atas dapat 
dimanipulasi untuk menentukan nilai 
sekarang dari nilai di masa datang. 



BUNGA MAJEMUK 

Cs3. Suatu modal sebesar M dipinjamkan 
dengan bunga majemuk, suku bunga ditetap-
kan sebesar 12% pertahun. Jika penggabung-
an bunganya dilakukan triwulan. Tentukan 
selama 5 tahun 
a. Periode bunga 
b. Frekuensi penggabungan 
c. Besar suku bunga untuk setiap periode 
d. Banyaknya periode bunga 



BUNGA MAJEMUK 

Penyelesaian: 
a. Karena 1 triwulan = 3 bulan, maka periode 

bunga adalah 3 bulan. 
b. Frekuensi penggabungan = 12/3 = 4 
c. Besar suku bunga untuk setiap periode 

adalah b = (12%)/4 = 3 % 
d. Banyaknya periode bunga = 5 x 4 = 20. 


