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Draft Soal UTS April 2014 

Soal 1: 

Diketahui relasi rekursi                dan      ,     ,     ,     . 

Tentukan masing-masing nilai dari        dan   . 

Jawab: 

               

Diketahui      

             

                

            

Diketahui      

             

               

           

Dari persamaan (2) diperoleh bahwa    , lalu substitusikan ke persamaan (1) untuk 

mendapatkan           dan diperoleh     , sehingga    . 

Untuk nilai     dan    , relasi rekursi awal akan menjadi               . 

Sehingga nilai 

           

             

      

Sedangkan nilai 

           

              

      

Selesai. 
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Soal 2: 

Fathiya memiliki saldo awal tabungan di bank sebesar Rp.1.000.000,-. Setiap tahun 

berikutnya ia rutin menambah saldo tabungan sebesar Rp.200.000,-/tahun. Jika bunga bank 

dianggap tetap yaitu sebesar 10% per tahun dan diasumsikan tidak ada pemasukan/ 

pengeluaran saldo selain penyetoran awal, penyetoran rutin dan bunga, tentukan saldo 

tabungan Fathiya setelah 15 tahun terhitung sejak setoran awal dilakukan. 

a. Buatlah model matematika berupa relasi rekursi dari soal cerita di atas. 

b. Tentukan bentuk eksplisit(deterministik) yang merupakan solusi dari relasi rekursi 

tersebut menggunakan metode iteratif. 

c. Tentukan saldo di akhir tahun ke-15       jika diketahui saldo awal      sebesar 

Rp.1.000.000,-. 

Jawab: 

a. Misalkan    = saldo pada akhir tahun ke-n (dalam jutaan rupiah). 

     

    saldo pada akhir tahun ke-1. 

    saldo awal + bunga selama tahun ke-1 + setoran akhir tahun ke-1. 

                    

    saldo pada akhir tahun ke-2. 

    saldo awal + bunga selama tahun ke-2 + setoran akhir tahun ke-2. 

                    

...dan seterusnya. 

Sehingga relasi rekursi dari masalah pada soal cerita di atas adalah 

                    

Atau dapat ditulis dalam bentuk lebih sederhana 

               

b. Dengan metode iteratif 

               

                        

                         

                                    

                                     

                                                

                                                 

                               

  

                                                 

                                               

                                             
Perhatikan bahwa                                   adalah deret 

geometri dengan suku awal    , rasio       sehingga jumlah n-suku pertama    

adalah 

   
       

   
 

         

     
 

      

   
            

Sehingga    dapat disederhanakan menjadi 
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           (          ) 

                  

                  

             

Dengan demikian bentuk eksplisit/deterministik dari relasi rekursi  

               adalah             . 

 

Pegujian formula (optional) 

Akhir tahun ke-n 

  

Relasi rekursi* 

               

Bentuk eksplisit* 

             

0                   

          

1                

            

     

             

           

2                

              

               

             

           

             

      
15                 

           

       

*dalam jutaan rupiah 

c. Dengan menggunakan bentuk eksplisit, saldo tabungan pada akhir tahun ke-15 adalah 

               

          

yaitu Rp.10.540.000,-. 

Selesai. 

 

 


