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PERBANDINGAN JARAK, WAKTU, & KECEPATAN

Bahan Diskusi dan Presentasi_p.40

No.1
Ani mengendarai kendaraan dari kota A ke kota B dalam waktu 4 jam sejauh 160 km.
Kemudian Ani melanjutkan perjalanan ke kota C sejauh 90 km dalam waktu 1 jam 30 menit.
Tentukan kecepatan Ani disetiap perjalanan!

Penyelesaian:
Karena 1 jam = 60 menit

Kecepatan Ani dari kota A ke kota B adalah
240

160
=

60

n
 n =

240

60160
= 40 km/jam

Kecepatan Ani dari kota B ke kota C adalah
90

90
=

60

n
 n =

90

6090
= 60 km/jam

No.2
Joni mengetik 960 kata dalam 20 menit. Berapakah kecepatan mengetik Joni dalam:
a. Tiap menit
b. Tiap jam

Penyelesaian:
Karena 1 jam = 60 menit

a. Kecepatan Joni mengetik per menit adalah
20

960
=

1

n
 n =

20

1960
= 48 kata/menit

b. Kecepatan Joni mengetik per jam adalah
20

960
=

60

n
 n =

20

60960
= 2.880 kata/jam

No.3
Odi telah berkendara sejauh 351 km. Perjalanan pertama ia tempuh selama 4 jam sejauh 216
km.
a. Berapakah kecepatan berkendara Odi pada perjalanan pertama?
b. Jika kecepatan yang digunakan sama, berapa lamakah Odi berkendara?

Penyelesaian:
Karena 1 jam = 60 menit

a. Kecepatan berkendara Odi pada perjalanan pertama adalah
240

216
=

60

n
 n =

240

60216
=

54 km/jam

b. Lama Odi berkendara adalah
4

216
=

n

351
 n =

216

4351
= 6,5 jam, atau 6 jam 30 menit

No.4
Bus Trans Jogja kecepatannya 40 km/jam. Berapakah keepatan bus tersebut dalam m/detik?

Penyelesaian:
Karena 1 km = 1000 m, dan 1 jam = 60 menit, 1 menit = 60 detik, maka 1 jam = 3.600 detik
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1

40
=

600.31

000.140




= 11, 1 m/detik

No.5
Andi naik sepeda dari kota Yogja ke Solo yang berjarak 65 km, dengan kecepatan rata-rata
30 km/jam. Sedangkan Beni juga bersepeda dari kota yang sama dengan kecepatan rata-rata
25 km/jam. Mereka berangkat dalam waktu bersamaan, dan setelah menempuh waktu 2 jam
Andi beristirahat sambil menunggu Beni. Berapa lama Andi menunggu Beni?

Penyelesaian:

Jarak kota Yogja ke kota Solo adalah 65 km
Kecepatan Andi 30 km/jam, setelah 2 jam Andi akan sampai pada titik P (km ke-60) dan
beristirahat menunggi Beni. Karena kecepatan Beni 25 km/jam, maka setelah 2 jam
bersepeda Beni akan tiba pada titik Q (km ke-50). Selisih jarak P dan Q (antara Beni dan
tempat Andi beristirahat) adalah 60 – 50 = 10 km, sehingga waktu yang dibutuhkan Beni

hingga mencapai titik P (km ke-60) adalah
1

25
=

n

10
 n =

25

110
= 0,4 jam atau 0,4×60 = 24

menit. Jadi lama Andi menunggu Beni adalah 24 menit

No.6
Jarak Yogjakarta-Malang 350 km. Ali berangkat dari Yogjakarta ke Malang pukul 06.00
WIB dengan mobil yang kecepatannya 60 km/jam. Pada waktu dan rute yang sama Budi
berangkat dari Malang menuju Yogjakarta dengan mengendarai mobil yang kecepatannya 80
km/jam. Pada jarak berapa dan pukul berapa keduanya berpapasan?

Penyelesaian:

malangYogya bertemu

x (350 – x)

06.00 06.00

60 km/jam 80 km/jam

60

x
=

80

350 x

x80 = x60000.21 
x140 = 21.000
x = 150

Jarak dari Yogya ke titik bertemu Ali dan Budi adalah km ke-x = km ke-150
Jarak dari Malang ke titik bertemu Budi dan Ali adalah km ke-350 – 150 = km ke-200

Waktu yang dibutuhkan hingga Ali dan Budi bertemu adalah
60

150
= 2,5 jam atau 2 jam dan

0,5×60 = 30 menit. Sehingga mereka bertemu pada pukul 06.00 + 02.30 = 08.30
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No.7
Adi berangkat dari kota A menuju ke kota B yang berjarak 159 km pada pukul 07.30 dengan
mengendarai sepeda motor yang keepatan rata-ratanya 48 km/jam. Seno berangkat dari kota
B menuju kota A menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jika
Seno berangkat setengah jam setelah perjalanan Adi, pada pukul berapakah mereka akan
berpapasan?

Penyelesaian:
Karena Adi menempuh jarak 48 km/jam, maka sejak pukul 07.30 s.d pukul 08.00 Adi sudah

mencapai
60

48
=

30

n


60

3048
= n 24 = n , 24 km. Dimana saat yang bersamaan (08.00)

Seno baru mulai berangkat dari kota B

48

24x
=

60

159 x

440.160 x = x48632.7 
x108 = 9.072
x = 84

Jarak dari kota A ke titik bertemu Adi dan Seno adalah km ke-(x – 24) = km ke-60
Jarak dari kota B ke titik bertemu Seno dan Adi adalah km ke-159 – 84 = km ke-75

Waktu yang dibutuhkan hingga Adi dan Seno bertemu adalah
48

60
= 1,25 jam atau 1 jam dan

0,25×60 = 15 menit. Sehingga mereka bertemu pada pukul 08.00 + 01.15 = 09.15

No.8
Asvin dan Septo berangkat dari kota A menuju kota B mengendarai sepeda motor dengan
kecepatan berturut-turut 30 km/jam dan 50 km/jam. Asvin berangkat terlebih dahulu, selang 3
jam baru Septo mulai berangkat. Berapa lama Asvin tersusul Septo, dan berapa jarak yang
ditempuhnya?

Penyelesaian:

Septo menyusul setelah 3 jam keberangkatan Aswin, artinya Aswin sudah mencapai titik P
atau menempuh jarak 90 km pada saat Septo baru mulai berangkat dari titik A. Misalnya Q
adalah titik Aswin akan tersusul oleh Septo dimana jarak tempuh Aswin tinggal PQ = AQ –
90 km, maka Aswin tersusul pada kilometer ke-

AQ

AQ 90
=

50

30
 50(AQ – 90) = 30AQ

 50AQ – 50×90 = 30AQ
 20AQ = 50×90
 AQ = 225 km
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Pada kilometer ke-225 Aswin akan tersusul Septo dengan waktu tempuh masing-masing
Untuk Aswin sudah menempuh waktu 225 : 30 = 7,5 atau 7 jam 0,5×60 = 30 menit, dan
Untuk Septo sudah menempuh waktu 225 : 50 = 4,5 atau 4 jam 0,5×60 = 30 menit

No.9
Aji dan Dito berlari mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 4 km dalam waktu
berturut-turut 6 menit dan 10 menit. Keduanya berlari dari tempat yang sama. Setelah berapa
menit mereka berpapasan apabila:
a. Arah lari keduanya berlawanan?
b. Arah lari keduanya sama?

Penyelesaian:
Karena 1 km = 1.000 m, maka 4 km = 4.000 m
a. Jika arah larinya berlawanan

Kecepatan Aji adalah
6

000.4
=

3

000.2
meter/menit, sedangkan

Kecepatan Dito adalah
10

000.4
= 400 meter/menit.

Sehingga mereka akan bertemu pada jarak

x:
3

000.2
=

x000.4

400

x

1

3

000.2
 =

x000.4

400

x3

000.2
=

x000.4

400

x000.2000.4000.2  = x200.1
2.000×4.000 = 3.200x

200.3

000.4000.2 
= x

2.500 = x
Jadi mereka akan bertemu pada jarak 2.500 meter atau 2,5 km dari perjalanan Aji,
sedangkan jarak dari perjalanan Dito sejauh 500.2000.4  = 1.500 meter atau 1,5 km,
dengan waktu tempuh masing-masing:

Waktu tempuh Aji
3

000.2
:500.2 =

4

15
= 3,75 menit atau 3 menit dan 0,75×60 = 45 detik

Waktu tempuh Dito 400:500.2 = 6,25 menit atau 6 menit dan 0,25×60 = 15 detik

b. Jika arah lari keduanya sama
1. Jika mereka berangkat dalam waktu bersamaan, maka mereka tidak pernah

berpapasan (bertemu)
2. Jika Dito mendahului Aji 2 menit
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Karena Dito mendahului 2 menit, maka jarak yang telah ditempuh Dito adalah 800 meter.
Misalkan jarak antara titik start dan titik mereka akan bertemu adalah x, maka waktu
tempuh Dito ke titik tersebut tinggal x – 800 meter. Sehingga mereka akan bertemu pada
jarak

x

x 800
=

)3/2000(

400

)3/2000(800)3/2000( x = 400x
x]400)3/2000[(  = 800×(2000/3)
x = 2.000

Jadi mereka akan berpapasan pada jarak 2.000 meter, jika Aji mendahului 2 menit dari
Dito

No.10
Kapal A berlayar di sungai Kapuas menuju ke hulu sejauh 30 mil dalam jumlah waktu yang
sama. kapal B berlayar menuju ke hilir sejauh 50 mil pada sungai yang sama. Jika
kecepatannya sekarang 5 mil/jam, berapakah kecepatan kedua kapal di air tenang?

Penyelesaian:

Jika waktu tempuhnya sama, maka perbandingan kecepatannya masing-masing kapal tersebut
adalah 3 : 5. Jika kecepatannya sekarang adalah 5 mil/jam, maka kecepatan masing-masing
kapal di air yang tenang adalah
Kapal A = 3(5 mil/jam) = 15 mil/jam, dan
Kapal B = 5(5 mil/jam) = 25 mil/jam

No.11
Dua pesawat terbang berangkat dari Jakarta pada saat yang sama dan berlawanan arah pada
garis lurus yang sama. Kecepatan rata-rata pesawat yang satu 40 km/jam zlebih cepat dari
pada pesawat yang lain. Apabila setelah 5 jam, jarak kedua pesawat itu 2.000 km. Berapa
kecepatan rata-rata kedua pesawat?

Penyelesaian:
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Misalnya kecepatan pesawat A = x km/jam, dan kecepatan pesawat B lebih cepat 40 km/jam,
maka kecepatan pesawat B = (x + 40) km/jam. Untuk mencapai jarak 2.000 km dari pesawat
A dan B, dengan waktu tempuh 5 jam, maka kecepatan rata-rata masing-masing pesawat dari
jakarta dapat ditentukan dengan:

5(x) + 5(x + 40) = 2.000
5x + (5x + 200) = 2.000

(10x + 200) = 2.000
10x = 1.800

x = 180 km/jam
Jadi kecepatan rata-rata pesawat A dari kota Jakarta adalah 180 km/jam, dan kecepatan rata-
rata pesawat B adalah (180 + 40) km/jam = 220 km/jam. Sehingga jarak pesawat A dari
Jakarta adalah 5(180) = 900 km, sedangkan jarak pesawat B dari kota Jakarta adalah 5(220) =
1.100 km

Latihan Mandiri_p.41

No.1
Suatu pesawat terbang kecepatan terbangnya rata-rata 50 km/jam lebih cepat dari pesawat B.
Pesawat A terbang sejauh 500 km dalam waktu yang sama. Pesawat B terbang sejauh 400
km. carilah kecepatan rata-rata setiap pesawat!

Penyelesaian:
Misalkan kecepatan rata-rata pesawat B = x km/jam, maka kecepatan rata-rata pesawat A = (x
+ 50) km/jam. Sehingga kecepatan rata-rata masing-masing pesawat dapat diperoleh dengan

400

500
=

x

x 50

500x = 400x + 20.000
100x = 20.000

x = 200 km/jam
Jadi kecepatan rata-rata pesawat A = 250 km/jam dan pesawat B = 200 km/jam. Sehingga
keduanya menempuh jaraknya masing-masing selama 2 jam

No.2
Dua pengendara sepeda motor berangkat pada pukul 16.30 dan 17.00 dalam arah yang
berlawanan, namun dalam jalan yang sama. Jarak kedua kendaraan tersebut 190 km, dan
kecepatannya berturut-turut 40 km/jam dan 45 km/jam. Pukul berapa mereka berjumpa?

Penyelesaian:

Misalnya D adalah titik mereka bertemu, dan jarak dari B ke D adalah x km, maka jarak A ke
D adalah (190 – x) km. Misalkan A berkecepatan rata-rata 40 km/jam, maka pada pkl 17.00
A akan tiba pada titik C sejauh 20 km, sehingga jarak C ke D adalah (170 – x) km. Pada saat
bersamaan juga B berangkat, sehingga jarak titik B ke D dapat diperoleh dengan

45

40
=

x

x170

40x = 7.650 – 45x
85x = 7.650

x = 90 km
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Mereka akan bertemu pada 90 km dari titik B ke D, atau 80 km dari titik C ke D. Waktu yang
dibutuhkan hingga mereka bertemu adalah 80 km : 40 km/jam = 2 jam dari titik C atau titik
B. Sehingga mereka akan bertemu pada pkl 17.00 + 2 = 19.00

No.3
Gustam naik sepeda motor dari kota Yogya ke Sala yang berjarak 65 km, dengan kecepatan
rata-rata 50 km/jam. Dari kota Yogya dengan tujuan yang sama, Berto juga naik sepeda
motor dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Mereka berangkat bersamaan, dan setelah
menempuh satu jam perjalanan, Gustam beristirahat menunggu Berto. Berapa lama Gustam
beristirahat?

Penyelesaian:

Jarak kota Yogja ke kota Sala adalah 65 km
Kecepatan Gustam 50 km/jam, setelah 1 jam Gustam akan tiba pada titik P (km ke-50) dan
beristirahat menunggi Berto. Karena kecepatan Berto 40 km/jam, maka setelah 1 jam
bersepeda Berto akan tiba pada titik Q (km ke-40). Selisih jarak P dan Q (antara Berto dan
tempat Gustam beristirahat) adalah 50 – 40 = 10 km, sehingga waktu yang dibutuhkan Berto

hingga mencapai titik P (km ke-50) adalah
1

40
=

n

10
 n =

40

110
= 0,25 jam atau 0,25×60 =

15 menit. Jadi lama Gustam menunggu Berto adalah 15 menit

No.4
Pak Marto bepergian dengan mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 250 km dengan
kecepatan rata-rata 60 km/jam dan berangkat pukul 07.00 WIB. Sedangkan pak Dalono
dengan mobilnya berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam
dan berangkat pukul 07.30. Pada pukul berapa mereka berdua akan berpapasan di tengah
jalan apabila menggunakan rute yang sama namun berlawanan arah?

Penyelesaian:

Misalnya D adalah titik mereka bertemu, dan jarak dari B ke D adalah x km, maka jarak A ke
D adalah (250 – x) km. Karena A berkecepatan rata-rata 60 km/jam, maka pada pkl 07.30 A
akan tiba pada titik C sejauh 30 km, sehingga jarak C ke D adalah (220 – x) km. Pada saat
bersamaan B juga berangkat dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam, sehingga jarak titik B ke
D dapat diperoleh dengan

50

60
=

x

x220

60x = 11.000 – 50x
110x = 11.000

x = 100 km
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Mereka akan bertemu pada 100 km dari titik B ke D, atau 120 km dari titik C ke D. Waktu
yang dibutuhkan hingga mereka bertemu adalah 100 km : 50 km/jam = 2 jam dari titik C atau
titik B. Sehingga mereka akan bertemu pada pkl 07.30 + 2 = 09.30

No.5
Lisa dan Doni berlari dengan arah yang berbeda dari tempat yang sama. Lisa berlari 1
m/detik dan Doni berlari 2 m/detik. Berapa jauh jarak Lisa dan Doni setelah 30 menit?

Penyelesaian:

1 menit = 60 detik → 30 menit = 1.800 detik
Misalnya titik O adalah tempat Lisa dan Doni mulai berlari dengan arah yang berlawanan.
Lisa menuju ke titik A, dan Doni menuju ke titik B, maka pada menit ke-30 Lisa dan Doni
akan menempuh jarak masing-masing
Lisa : OA = 1(1.800) = 1.800 meter
Doni: OB = 2(1.800) = 3.600 meter
Sehingga jarak Lisa dan Doni sekarang adalah: AB = OA + OB = 5.400 meter
Karena 1 km = 1.000 m, maka AB = 5,4 km

No.6
Terdapat dua bus antar provinsi yang berangkat dari terminal yang sama dan tujuan kota yang
sama pula serta melalui rute yang sama. Bus pertama berangkat pada pukul 15.00 dengan
kecepatan rata-rata 60 km/jam. Bus kedua berangkat pada pukul 17.30 dengan kecepatan
rata-rata 75 km/jam. Pada jam berapakah bus kedua dapat menyusul perjalanan bus pertama?

Penyelesaian:

Misalnya titik R adalah tempat dimana Bus A akan tersusul oleh Bus B. Karena kecepatan
rata-rata Bus A adalah 60 km/jam, maka pada pkl 17.30 Bus A akan mencapai km ke-150.
Sehingga jarak tersisa yang akan ditempuh Bus A adalah QR = (PR – 150) km, sedangkan
Bus B tetap menempuh sejauh PR km. Sehingga kedua bus akan bertemu pada

75

60
=

PR

PR 150
 60PR   = 75PR – 11.250

 11.250 = 15PR
 750     = PR

Jadi kedua bus akan bertemu pada km ke-750 yang akan ditempuh oleh masing-masing bus
dalam waktu 750 km : 75 km/jam = 10 jam. Jadi kedua bus bertemu pada pkl 17.30 + 10.00 =
27.30 atau 27.30 – 24.00 = 03.00. Sehingga keduanya akan bertemu pada pkl 03.00 subuh
keesokan harinya.

No.7
Danar dan Karin bepergian dengan mobil yang berbeda. Jarak yang ditempuh keduanya 330
km. Kecepatan rata-rata Danar 50 km/jam, sedangkan kecepatan rata-rata Karin 55 km/jam.
Berapakah waktu yang diperlukan masing-masing?
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Penyelesaian:

Karena jarak AB = 330 km, maka waktu yang diperlukan masing-masing adalah
Danar 330 : 50 = 6,6 jam
Karin  330 : 55 = 6 jam

No.8
Odi akan mengunjungi pamannya di suatu desa. Dia telah menempuh perjalanan 312 km
selama 6 jam di jalan perkotaan. Pada perjalanan di pegunungan ia menempuh perjalanan
selama 5,5 jam sejauh 319 km. Berapa kecepatan rata-rata Odi di jalan perkotaan dan berapa
kecepatan rata-rata Odi di jalan pegunungan? Mana yang lebih cepat perjalan di perkotaan
atau perjalanan di pegunungan?

Penyelesaian:
Kecepatan rata-rata Odi di jalan perkotaan adalah 312 : 6 = 52 km/jam
Kecepatan rata-rata Odi di jalan pegunungan adalah 319 : 5,5 = 58 km/jam
Sehingga waktu tempuh lebih cepat di jalan pegunungan

No.9
Sebuah kapal nelayan telah mengontak ke pelabuhan dengan menggunakan radio emergensi.
Kapten kapal melaporkan bahwa kapalnya berada sejauh 100 mil dari pelabuhan dan
kapalnya mengalami kebocoran. Kapal tersebut dapat menuju ke pelabuhan dengan
kecepatan rata-rata 5 mil/jam. Katen mengingatkan bahwa kapalnya hanya dapat bertahan
mengapung di laut selama 1 jam. Helikopter penolong meninggalkan pelabuhan 5 menit
kemudian. Helikopter terbang dengan keepatan 120 mil/jam. Dapatkah helikopter tersebut
mencapai kapal sebelum kapal tenggelam?

Penyelesaian:

Karena kecepatan helikopter lebih cepat 20 mil dari jarak yang dibutuhkan, maka heli akan
mencapai kapal sebelum kapal tenggelam.
Pertanyaannya pada waktu kapan (menit ke berapa) dan pada jarak berapa mil?

Kita misalkan titik P: pelabuhan, dan titik S: tempat kapal mengalami kebocoran.
Karena jarak PS = 100 mil, dan misalkan PQ = x mil, maka QS = (100 – x) mil.
Karena helikopter akan berangkat setelah 5 menit setelah mendapatkan informasi dari kapten
kapal, maka pada 5 menit itu jika kapal terus bergerak, akan mencapai titik R atau pada jarak

n

5
=

5

60
 n = 12

5 mil (1 jam = 60 menit). Misalkan titik Q adalah tempat pertemuan heli dan

kapal, maka jarak QR = )100( 12
5 x mil. Sehingga jaraknya dapat ditemukan dengan

5

120
=

x

x

 12
5100

 )100(120 12
5 x = 5x

 12.000– 50 – 120x= 5x
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 11.950 = 125x
 95,6 mil = x

Jadi heli dan kapal akan bertemu pada jarak masing-masing, PQ = 95,6 mil dari pelabuhan
atau QR = 6,95100 12

5  = 3,98 mil dari tempat setelah 5 menit kapal mengalami kebocoran.

Tepatnya pada jam ke
120

6,95
= 0,797 atau pada menit ke 0,797×60 = 47,8. Jadi mereka masih

memiliki 60 – 47,8 = 12,2 menit untuk menyelamatkan diri ke heli

No.10
Dara mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 10 km/jam. Jika ia bersepeda selama 3
jam, berapakah jarak yang telah ia tempuh?

Penyelesaian:
Jarak yang ditempuh Dara adalah 3(10) = 30 km

No.11
Dengan kecepatan berapa pengendara A harus menjalankan kendaraannya agar dapat
menyusul pengendara B yang kecepatan kendaraannya 20 km/jam lebih lamban, jika B
berangkat lebih dulu dan harus disusul dalam waktu 4 jam?

Penyelesaian:

(2x – 40) km

Peng.A x km/jam
RP

Peng.B (x – 20) km/jam Q
2 jam

4x km

Misalkan pengendara A dan B berangkat dari titik P ke titik R, dan kecepatan rata-rata A
adalah x km/jam, maka keepatan rata-rata B adalah (x – 20) km/jam. Karena A mencapai titik
R selama 4 jam, maka jarak PR = 4x km, dan misalkan Q adalah titik yang dicapai B selama
2 jam, maka jarak PQ = (2x – 40) km. Sehingga QR = PR – PQ = 4x – (2x – 40) = 2x + 40
Jadi kecepatan rata-rata yang dibutuhkan A untuk menyusul B adalah

20x

x
=

402

4

x

x
 )402( xx = )20(4 xx

 402 x = )20(4 x
 402 x = 804 x
 120 = 2x
 60 = x

Jadi kecepatan rata-rata yang dibutuhkan pengendara A untuk menyusul pengendara B adalah
60 km/jam

No.12
Mobil Ali dapat menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q yang jaraknya 200km dalam
waktu 200menit. Dalam waktu yang bersamaan mobil Boni dapat menempuh perjalanan yang
sama dalam waktu 240 menit. Tentukan selisih kecepatan rata-rata (dalam km/jam) antara
mobil Ali dengan mobil Boni!

Penyelesaian:
Karena 1 jam = 60 menit, maka
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Kecepatan rata-rata Ali adalah
000.12

200
= 0,017 km/jam, sedangkan

Kecepatan rata-rata Boni adalah
400.14

200
= 0,014 km/jam

Jadi selisih kecepatan rata-rata keduanya adalah 0,017 – 0,014 = 0,003 km/jam

No.13
Jika Nuri melakukan perjalanan dengan mengunakan mobil yang kecepatannya 50 km/jam,
berapakah kecepatannya dalam m/detik?

Penyelesaian:
Karena 1 km = 1.000 m, dan 1 jam = 3.600 detik, maka kecepatan mobil Nun  adalah

jam

km

1

50
=

ik

m

det600.31

000.150




=
600.3

000.50
m/detik

= 13,89 m/detik

No.14
Pada pukul 08.20, Andi mengendarai mobilnya dengan kecepatan 72 km/jam dari Yogyakarta
menuju kota asalnya. Jarak antara kedua kota tersebut 400 km. Dari arah yang berlawanan
(kota asal Andi) adiknya berangkat menuju ke Yogyakarta dengan kendaraan yang
berkecepatan 60 km/jam pada pukul 09.00. Pada pukul berapa kedua orang tersebut akan
saling berpapasan? Seberapa jauh kedua orang tersebut berkendaraan ketika mereka saling
berpapasan?

Penyelesaian:

Misalnya D adalah titik mereka bertemu, dan jarak dari B ke D adalah x km, maka jarak A ke
D adalah (400 – x) km. Karena A berkecepatan rata-rata 72 km/jam, maka pada pkl 09.00 A

akan tiba pada titik C sejauh
n

72
=

40

60
 n = 48 km, sehingga jarak C ke D adalah (352 – x)

km. Pada saat bersamaan B juga berangkat dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, sehingga
jarak titik B ke D dapat diperoleh dengan

60

72
=

x

x352

72x = 21.120 – 60x
132x = 21.120

x = 160 km
Mereka akan bertemu pada 160 km dari titik B ke D, atau 192 km dari titik C ke D. Waktu
yang dibutuhkan hingga mereka bertemu adalah 160 km : 60 km/jam = 2,7 jam atau 2 jam
0,7×60 = 42 menit dari titik B atau titik C. Sehingga mereka akan bertemu pada pkl 09.00 +
02.42 = 11.42


