
Model Matematika Dari Masalah Deret 

 
1. Penerapan Konsep Deret Aritmatika dan Deret Geometri untuk Memecahkan 

Masalah 

Untuk menyelesaikan soal-soal cerita terlebih dahulu kita susun ke dalam bentuk 

barisan bilangan, lalu kita lihat apakah barisan itu termasuk barisan aritmatika atau 

geometri. Kemudian selesaikan dengan menggunakan rumus yang sesuai. Untuk itu 

diingatkan lagi sifat-sifat deret aritmatika maupun geometri. 

Deret aritmatika 

Un = a + (n – 1)b 
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Deret Geometri 
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Contoh 1.9 

Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 30 kursi pada baris pertama dan setiap baris 

berikutnya memuat empat kursi lebih banyak dari baris di depanya. Bila dalam 

gedung itu terdapat sepuluh baris kursi. Tentikanlah: 

a. banyaknya kursi pada baris ke-10. 

b. banyaknya kursi dalam gedung itu. 

Penyelesain: 

a. barisanya adalah 30, 34, 38, 42, … adalah barisan aritmatika 

    U10 = a + (n – 1)b 

                = 30 + (10 – 1)4 = 30 + 36 + = 66 

Jadi, banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 66 kursi. 

 

 



b. Kita gunakan rumus deret aritmatika 
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  Jadi, banyaknya kursi pada gedung itu ada 480 kursi. 

  

Contoh1.10 

Mulai tahun 2000, Pak Arman mempunyai kebun tebu. Penghasilan kebun tebu 

Pak Arman pada akhir tahun 2000 adalah Rp 6.000.000,-. Mulai tahun 2001, Pak 

Arman memupuk kebun tebunya dengan pupuk kandang. Pak Arman 

memperkirakan bahwa setiap akhir tahun, penghasilan kebun tebunya naik         

Rp 500.000,-. Berapa perkiraan penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir 

tahun 2005? 

Penyelesaian: 

Misalkan: 

a = penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir tahun 2000. 

b = perkiraan kenaikan penghasilan kebun tebu Pak Arman setiap akhir 

tahun. 

P2005 = perkiraan penghasilan kebun Pak Arman pada akhir tahu 2005. 

Jadi a = Rp 6.000.000,-, b = Rp 500.000,-, dan P2005 akan dicari. 

Karena perkiraan kenaikan penghasilan kebun tebu Pak Arman setiap akhir tahun 

adalah tetap, maka untuk menentukan penghasilan kebun Pak Arman pada akhir 

tahun 2005, kita dapat menerapkan rumus unsur ke n dari barisan aritmatika 

dengan 

U1 = a  a = Rp 6.000.000,- ;  b = Rp 500.000. 

P2005 = U6 = a + 5b 

              = 6.000.000 + 5(500.000) 

            = 6.000.000 + 2.500.000 

                    = 8.500.000. 

Jadi perkiraan penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir tahun 2005 

adalah Rp 8.500.000,- 


