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PERHITUNGAN PERHITUNGAN 
GEOMETRIK METHODGEOMETRIK METHOD

�� Jika perkembangan variabelJika perkembangan variabel --variabel tertentu dalam variabel tertentu dalam 
kegiatan usaha, misalnya produksi, kegiatan usaha, misalnya produksi, 
biaya,pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau biaya,pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau 
penanaman modal berpola seperti deret hitung, penanaman modal berpola seperti deret hitung, 
maka prinsipmaka prinsip --prinsip deret hitung dapat digunakan prinsip deret hitung dapat digunakan 
untuk menganalisis perkembangan variabel tersebutuntuk menganalisis perkembangan variabel tersebut

�� Berpola seperti deret hitung maksudnya, variabel Berpola seperti deret hitung maksudnya, variabel 
yang bersangkutan bertambah secara konstan dari yang bersangkutan bertambah secara konstan dari 
satu periode ke periode berikutnya. satu periode ke periode berikutnya. 

�� Pada bidang usaha (pertanian, perdagangan, Pada bidang usaha (pertanian, perdagangan, 
ekonomi makro, keuangan) sering orang memakai ekonomi makro, keuangan) sering orang memakai 
dengan sistem deret hitungdengan sistem deret hitung

Model Perkembangan Usaha PertanianModel Perkembangan Usaha Pertanian
dengandengan Model Model BungaBunga majemukmajemuk

PPt t = P= Poo (1+r)(1+r)nn

PPt t merupakanmerupakan jumlahjumlah produksiproduksi ((nilainilai ) ) 
padapada tahuntahun keke tt

PPo o merupakanmerupakan produksiproduksi ((nilainilai ) ) padapada
tahuntahun keke nolnol

r r adalahadalah tingkattingkat bungabunga yang yang berlakuberlaku
n n lamanyalamanya masamasa perkiraanperkiraan ((waktuwaktu ))
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ContohContoh perhitunganperhitungan

�� PendudukPenduduk suatusuatu wilayahwilayah padapada tahuntahun 2000 2000 
sejumlahsejumlah 170.000.000 170.000.000 jiwajiwa dengandengan tingkattingkat
pertumbuhanpertumbuhan 3 % per 3 % per tahuntahun . . 

�� Setiap penduduk rataSetiap penduduk rata --rata memerlukan 120 rata memerlukan 120 
kg beras per tahun. kg beras per tahun. 

�� Jumlah produksi beras tahun 2000 sebanyak Jumlah produksi beras tahun 2000 sebanyak 
25 juta ton dengan pertambahan sebanyak 1 25 juta ton dengan pertambahan sebanyak 1 
juta ton beras per tahun.   juta ton beras per tahun.   

a.a. Berapa ton beras yang harus diproduksi tahun Berapa ton beras yang harus diproduksi tahun 
2012 2012 

b.b. Berapa ton beras yang dapat diekspor atau Berapa ton beras yang dapat diekspor atau 
diimpor?diimpor?

PenyelesaianPenyelesaian

Jumlah penduduk tahun 2000 Jumlah penduduk tahun 2000 
(n = 0) = 170 juta jiwa(n = 0) = 170 juta jiwa
PPertumbuhan (r) = 3 % per ertumbuhan (r) = 3 % per 
tahun. tahun. 
Jumlah penduduk tahun 2002 Jumlah penduduk tahun 2002 
(n = 12) adalah: (n = 12) adalah: 

PPnn = Po (l+r)= Po (l+r) nn

PP112 2 = 170.000.000 (1 + 0,03)= 170.000.000 (1 + 0,03)1212

PP1122 = 170.000.000 (1,42576) = 170.000.000 (1,42576) 
PP1122 = 242.379.350 jiwa.= 242.379.350 jiwa.
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PenyelesaianPenyelesaian
atau diselesaikan dengan logaritma, yaitu:atau diselesaikan dengan logaritma, yaitu:

Pn = 170.000.000Pn = 170.000.000 (1 +0,03)(1 +0,03)1212

PP1122 = 170.000.000 (1,03)= 170.000.000 (1,03)1212

Log PLog P 112 2 = log 170.000.000 ( 1,03)= log 170.000.000 ( 1,03) 1212

log Plog P nn -- log 170.000.000 + log (1.03)log 170.000.000 + log (1.03) 1212

log Plog P nn = log 170.000.000 + 12 log (1,03)= log 170.000.000 + 12 log (1,03)

log Plog P 112 2 = 8,230446921 + 0,154046696= 8,230446921 + 0,154046696

log Plog P 1122 = 8,384495617= 8,384495617

PP12 12 = 242.379.350 orang  = 242.379.350 orang  

dicari dengan antilog 8,384495617 = dicari dengan antilog 8,384495617 = 242.379.350242.379.350

�� Produksi beras tahun 2000 = a = 25 juta ton; Produksi beras tahun 2000 = a = 25 juta ton; 
�� Tingkat pertumbuhan produksi per tahun; Tingkat pertumbuhan produksi per tahun; 

b = 1.000.000 ton. b = 1.000.000 ton. 
�� Produksi beras tahun 2012 (n = 12) adalah :Produksi beras tahun 2012 (n = 12) adalah :

SSnn = a + (n = a + (n -- 1)b1)b

SS1212 = 25.000.000 + (12 = 25.000.000 + (12 -- 1) 1.000.0001) 1.000.000

SS1212 = 25.000.000 +11.000.000= 25.000.000 +11.000.000

SS1212 = 36.000.000 ton beras= 36.000.000 ton beras

Jadi produksi beras tahun 2012 adalah Jadi produksi beras tahun 2012 adalah 
sebesar 36.000.000 ton.  sebesar 36.000.000 ton.  
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�� Kebutuhan beras tahun 2012 adalah sebanyak :Kebutuhan beras tahun 2012 adalah sebanyak :

�� Kebutuhan beras per orang per tahun = 120 kg. Kebutuhan beras per orang per tahun = 120 kg. 

�� Kebutuhan total: 242.379.350 orang x 120 kg = Kebutuhan total: 242.379.350 orang x 120 kg = 
29.085.552.000 kg = 29.085.552 ton beras.29.085.552.000 kg = 29.085.552 ton beras.

�� Sehingga beras yang dapat diekspor sebanyak :Sehingga beras yang dapat diekspor sebanyak :

36.000.000 ton 36.000.000 ton -- 29.085.552 ton = 6.914.478 ton29.085.552 ton = 6.914.478 ton

Contoh kasus bunga majemuk 

� Apabila anda memiliki modal sebesar Rp 10 
juta. Modal tersebut  ditabung di Bank dengan 
sistem bunga majemuk dengan bunga 3 % per 
tahun. Berapakah modal Anda setelah 40 
tahun seandainya:

a. bunga dibayarkan/ditambahkan setiap 
tahun.

b. bunga dibayarkan/ditambahkan setiap 4 
bulan.

Kode 3a
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Model Pertumbuhan Model Pertumbuhan 
PendudukPenduduk

PPtt = P= P11 RRtt --11

R = 1+rR = 1+r
PPtt adalahadalah jumlahjumlah pendudukpenduduk padapada

tahuntahun keke tt
PP11 adalahadalah jumlahjumlah pendudukpenduduk padapada

tahuntahun pertamapertama
R R merupakanmerupakan persentasepersentase

pertumbuhanpertumbuhan pendudukpenduduk per per 
tahuantahuan

t t merupakanmerupakan indekindek waktuwaktu

ContohContoh pertumbuhanpertumbuhan pendudukpenduduk

PendudukPenduduk suatusuatu kotakota berjumlahberjumlah 1 1 jutajuta jiwajiwa
padapada tahuntahun 1991 1991 dengandengan tingkattingkat pertumbuhanpertumbuhan
4% per 4% per tahuntahun . . HitungHitung jumlahjumlah pendudukpenduduk kotakota
padapada tahuntahun 2006. 2006. JikaJika mulaimulai tahuntahun 2006 2006 
pertumbuhanpertumbuhan pendudukpenduduk turunturun menjadimenjadi 2,5% 2,5% 
per per tahuntahun , , berapaberapa jumlahjumlah pendudukpenduduk setelahsetelah 11 11 
tahuntahun kemuadiankemuadian ??
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PenyelesaianPenyelesaian

�� P P tahuntahun 20062006
PP1616 = 1.000.000 (1,04)= 1.000.000 (1,04)1515

PP1616 = 1.000.000 (1,800943)= 1.000.000 (1,800943)
PP1616 = 1.800.943  = 1.800.943  jiwajiwa

�� P P setelahsetelah 11 11 tahuntahun
PP1111 = 1.800.943 (1,025)= 1.800.943 (1,025)1010

PP1111 = 2.305.359 = 2.305.359 jiwajiwa

P1 = 1.000.000

R = 0,04

R = 1,04

P1 = 1.800.943

R = 0,025

R = 1,025

PenerapanPenerapan EkonomiEkonomi lainnyalainnya

KuisKuis
1.1. SeorangSeorang peternakpeternak sapisapi memeliharamemelihara sebanyaksebanyak

40 40 sapisapi betinabetina ((usiausia produktifproduktif ). ). DalamDalam
perhitunganperhitungan ekonomiekonomi sapisapi tersebuttersebut akanakan
tumbuhtumbuh sebesarsebesar 25% 25% pertahunpertahun . . BerapaBerapa ekorekor
sapisapi peternakpeternak ituitu setelahsetelah usahanyausahanya berjalanberjalan
selamaselama 6 6 tahuntahun ? ? 

2.2. ApabilaApabila diperkirandiperkiran uanguang yang yang disimpandisimpan didi
bank bank padapada tahuntahun 2020  2020  berjumlahberjumlah RpRp 1,5 1,5 
milyarmilyar . . DiasumsikanDiasumsikan tingkattingkat bungabunga berlakuberlaku
stabilstabil sebesarsebesar 9% per 9% per tahuntahun . . BerapaBerapa uanguang
yang yang harusharus didepositokandidepositokan padapada tahuntahun 2010?2010?
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3. 3. TuanTuan SyahzaSyahza menabungmenabung disebuahdisebuah bankbank dengandengan
besar nominal besar nominal saatsaat iniini RpRp 1.000.000,1.000.000,-- dengandengan
sukusuku bunga 12% bunga 12% pertahunpertahun . . BerapakahBerapakah : : 

a.a. NilaiNilai tabungantabungan padapada tahuntahun kelimakelima jikajika sukusuku
bunga bunga dibayarkandibayarkan oleholeh bankbank setiapsetiap tahuntahun
sekalisekali ? ? 

b.b. NilaiNilai tabungantabungan padapada tahuntahun kelimakelima jikajika sukusuku
bunga bunga dibayarkandibayarkan oleh bank setiap bulan?oleh bank setiap bulan?

Kode 3a-3

PenerapanPenerapan EkonomimEkonomim kasuskasus 44

Kode 3a-4

4. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan 4. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan 
uang pertanggungan sebesar Rp 20.000.000 uang pertanggungan sebesar Rp 20.000.000 
dalam jangka waktu 15 tahun dengan suku dalam jangka waktu 15 tahun dengan suku 
bunga pertahun 15% dalam sekali bunga pertahun 15% dalam sekali 
pembayaran premi. pembayaran premi. Berapakah pembayaran Berapakah pembayaran 
premi sekali tersebut?premi sekali tersebut?



9

PenerapanPenerapan EkonomimEkonomim kasuskasus 55

5. Dari kasus sebelumnya (asuransi) jika uang 5. Dari kasus sebelumnya (asuransi) jika uang 
pertanggungan sebesar Rp 60.000.000,pertanggungan sebesar Rp 60.000.000, --
dengan suku bunga 6% pertahun dan dengan suku bunga 6% pertahun dan 
pembayaran pertama/awal sebesar Rp pembayaran pertama/awal sebesar Rp 
5.000.000. Berapa tahun seseorang harus 5.000.000. Berapa tahun seseorang harus 
menunggu pembayaran uang pertanggungan menunggu pembayaran uang pertanggungan 
tersebut?tersebut?

Kode 3a-5

PenerapanPenerapan EkonomimEkonomim kasuskasus 66

6. 6. SiSi NofalNofal pinjampinjam uanguang dikoperasidikoperasi simpansimpan pinjampinjam
sebesarsebesar RpRp 500.000,500.000,-- dengandengan imbalanimbalan uanguang jasajasa
padapada koperasikoperasi sebesarsebesar 1,5% 1,5% perbulanperbulan . . 
Pinjaman tersebut jatuh temponya 10 bulan Pinjaman tersebut jatuh temponya 10 bulan 
kedepan. Tentukan total pinjaman yang harus kedepan. Tentukan total pinjaman yang harus 
dikembalikan oleh si Nofal setelah jatuh tempo:dikembalikan oleh si Nofal setelah jatuh tempo:

a.a. Jika uang jasa dihitung setiap bulan?Jika uang jasa dihitung setiap bulan?
b.b. Jika uang jasa dihitung tiap lima bulan?Jika uang jasa dihitung tiap lima bulan?
c.c. Jika uang jasa dihitung sekali dalam 10 bulan?Jika uang jasa dihitung sekali dalam 10 bulan?

Kode 3a-6
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PenerapanPenerapan EkonomimEkonomim kasuskasus 77

7.7. SiSi DesyDesy pinjampinjam uanguang dikoperasidikoperasi simpansimpan
pinjampinjam sebesarsebesar RpRp 500.000,500.000,-- dengandengan imbalanimbalan
uanguang jasajasa padapada koperasikoperasi sebesarsebesar 1,5% 1,5% 
Pinjaman tersebut jatuh temponya 10 bulan Pinjaman tersebut jatuh temponya 10 bulan 
kedepan. Tentukan total pinjaman yang kedepan. Tentukan total pinjaman yang 
harus dikembalikan oleh si Desy setelah harus dikembalikan oleh si Desy setelah 
jatuh tempo:jatuh tempo:
a.a. Jika uang jasa dihitung setiap bulan?Jika uang jasa dihitung setiap bulan?
b.b. Jika uang jasa dihitung tiap lima bulan?Jika uang jasa dihitung tiap lima bulan?
c.c. Jika uang jasa dihitung sekali dalam 10 Jika uang jasa dihitung sekali dalam 10 

bulan?bulan?
Kode 3a-7

8.8. Dari kaus si Desy jika diselesaikan dengan Dari kaus si Desy jika diselesaikan dengan 
model logaritma, berapa besar total model logaritma, berapa besar total 
pinjaman si Desy?pinjaman si Desy?

Kode 3a-8
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PenerapanPenerapan EkonomimEkonomim kasuskasus 99

9. Total tabungan saat ini setelah 3 tahun
tidak ditambah dengan suku bunga 6% 
pertahun adalah sebesar Rp 5.000.000,-. 
Berapakah besar tabungan pertama?

Kode 3a-9

SemogaSemoga suksessukses ……!!


