
Latihan mandiri 1.3 

1. Pak Imam mempunyai sebidang tanah yang ditanami pohon mangga, karena bentuk 

tanahnya miring, maka pad baris pertama ditanami 75 pohon mangga, paris kedua 

70 pohon, baris ketiga 65 pohon dan seterusnya berkurang lima pohon dari baris 

sebelumnya. Jika pada baris terakhir yang ditanam lima pohon mangga, hitunglah: 

a. banyaknya baris yang ditanami pohon mangga. 

b. Jumlah pohon mangga yang ditanami sebelumnya. 

2. Suatu tali dibagi menjadi enam bagian dengan panjang yang membentuk suatu 

barisan geometri. Jika yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang 96 

cm, maka tentukan panjang tali semula! 

3. Pada tahun pertama seorang karyawan mendapat gaji pokok Rp300.000,00 sebulan. 

Jika setiap tahun gaji pokoknya dinaikkan sebesar Rp25.000,00 maka jumlah gaji 

pokok karyawan tersebut selama 10 tahun pertama adalah .... 

4. Pak Marasabesi mempunyai uang simpanan uang di bank sebesar Rp. 750 juta, ia 

mengambil simpanan di bank dengan menggunakan cek setiap bulanya, 

pengambilan pertama Rp. 10 juta, kemudian Rp. 15 juta, dan seterusnya setiap 

pengambilan Rp. 5 juta lebih banyak dari sebelumnya. Dalam berapa bulan uang 

pak Marasabehi dapat terambil seluruhnya?(biaya administrasi tidak ada) 

5. pak Anton membeli mobil baru seharga Rp. 165 juta. Ia memperkirakan harga jual 

mobil akan turun sebesar 15% dari harga beli untuk setiap tahunya. Tentukan harga 

jual mobil pak Anton jika ia menjual mobil tersebut setelah 6 tahun? 

6. pada tahun 2000 ningsih diterima bekerja di sebuah perusahaanswasta dengan gaji 

Rp. 2.500.000,00 per bulan. Perusahaan itu memberikan bonus akhir tahun pada 

karyawanya sebesar 15% gaji untuk tahun pertama. Akhir tahun kedua menerima 

gaji dua kali lipat bonus tahun pertama dan seterusnya. 

a. berapakah bonus yang diterima Ningsih akhir tahun 2004? 

b. Berapa banyak bonus yang akan diterima Ningsih selama 10 tahun? 

7. pada perayaan kemerdekaan RI bulan Agustus yang lalu di perumahan CITRA 

diadakan lomba panjat pinang dengan ketinggian 6 meter. Seorang peserta memulai 

memanjat dari bawah. Setiap satu meter ia memanjat memerlukan waktu 6 menit 



dan ia merosot ½ meter juga dalam 6 menit, demikian seterusnya. Hitunglah waktu 

yang dibutuhkan peserta itu untuk mencapai ketinggian 6 meter. 

8. seorang karyawan teladan mendapat gaji seperti pada table di bawah ini. 

Bulan 

ke- 

Gaji (Rp) 

1 400.000 

2 500.000 

3 600.000 

4 700.000 

 

a. berapa gajinya pada bulan desember? 

b. Berapa total gaji yang diterimanya selama satu tahun 


