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ARITMETIKA

Bahan Diskusi dan Presentasi_p.49

No.1
Ibnu baru datang dari pasar. Ia membawa sebotol minuman ......................................................
2 liter minuman dan berat satu botolnya 200 gram. Berapa gram berat air beserta botolnya?

Penyelesaian:
.........................................????

No.2
Paman membeli satu karung beras yang beratnya 100 kg dengan tara 0,12%. Hitunglah berat
bersih beras!

Penyelesaian:
Netto = Bruto – Tara
Netto = 100 kg – 0,12%
Netto = 100 kg – 12%×100 kg
Netto = 100 kg – 12 kg
Netto = 88 kg

No.3
Seorang pedagang membeli 100 kg telur dengan harga Rp6.500,00 per kg dengan biaya
angkut Rp25.000,00. Kemudian telur itu dijual dengan harga Rp7.600,00 per kg. Jika telur
yang rusak 2 kg, tentukan besar untung atau ruginya!

Penyelesaian:
Harga beli telur Rp6.500,00/kg, biaya angkut Rp25.000,00
Harga jual telur Rp7.600,00/kg
Karena 100 kg telur yang dibeli maka seluruh biaya yang dibutuhkan adalah
6.500(100) + 25.000 = 650.000 + 25.000 = Rp675.000,00
Karena 2 kg telur yang rusak maka pemasukan yang diperoleh adalah
7.600(98) = Rp744.800,00
Sehingga pedagang tersebut mengalami keuntungan sebesar
Rp744.800,00 – Rp675.000,00 = Rp69.800,00

No.4
Pak Didi membeli 5 peti jeruk yang setiap petinya berisi 15 kg jeruk dengan harga setiap peti
Rp58.000,00. Kemudian dijual dengan harga rat-rata Rp4.500,00 setiap kg. Berapa
keuntungan atau kerugian pak Didi?

Penyelesaian:
Harga jeruk setiap peti Rp58.000,00. Karena terdapat 5 peti maka biaya yang dikeluarkan
sebesar Rp58.000,00×5 = Rp290.000,00. Kemudian jeruk dijual dengan harga Rp4.500,00
per kg. Karena dalam setiap peti terdapat 15 kg jeruk, maka pemasukan yang diperoleh
adalah 5(15)×Rp4.500,00 = 75×Rp4.500,00 = Rp337.500,00. Sehingga pedagang tersebut
mengalami keuntungan sebesar Rp337.500,00 – Rp290.000,00 = Rp47.500,00
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No.5
Marwan membeli sebuah kemeja seharga Rp23.000,00 di sebuah toko swalayan yang sedang
memberi diskon 20%. Berapa yang harus dibayar Marwan?

Penyelesaian:
Yang harus dibayar Marwan adalah Rp23.000,00 – Rp23.000,00×20% = Rp18.400,00

No.6
Salin dan lengkapi data berikut ini!

Bruto Tara Netto
250 kg 4% ........
80 kg ... kg 76%

Penyelesaian:
Bruto Tara Netto
250 kg 4% x kg
80 kg n kg 76%

Netto = Bruto – Tara Netto = Bruto – Tara
x kg = 250 kg – 4% 76% = 80 kg – n kg
x kg = 250 kg – 250100

4  100
76 = 80 kg – n kg

x kg = 250 kg – 10 kg 80100
76  = 80 kg – n kg

x kg = 240 kg 80100
76  = 80 kg – n kg

60,8 kg = 80 kg – n kg
n kg = 80 kg – 60,8 kg
n kg = 19,2 kg

No.7
Seorang pedagang membeli 4 karung kacang tanah dengan berat masing-masing 50 kg dan
harga Rp5.600,00 per kg. Jika besar tara 4%, berapa rupiah pedagang itu harus membayar?

Penyelesaian:
Berat 50 kg per karung. Karena terdapat 4 karung maka berat seluruhnya 200 kg dengan
harga Rp5.600,00/kg. Karena taranya 4%, maka jumlah yang harus dibayar pedagang itu
adalah (200 kg - 200100

4  kg) × Rp5.600,00 = 192 kg × Rp5.600,00 = Rp1.075.200,00

Latihan Mandiri_p.50

No.1
Pedagang buah-buahan membeli 200 buah durian seharga Rp1.000.000,00. Seratus buah
dijual dengan harga Rp7.500,00 per buah, 50 buah dijual dengan harga Rp6.000,00 per buah
dan sisanya dijual dengan harga Rp5.000,00 per buah. Persentase untungnya adalah ....

Penyelesaian:
200 buah dibeli dengan harga Rp1.000.000,00
Dijual dengan harga 100(Rp7.500,00) + 50(Rp6.000,00) + 50(Rp5.000,00) = Rp1.300.000,00

Persentase keuntungan adalah= %100
000.000.1

000.000.1000.300.1
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= %100
000.000.1

000.300


= 30%

No.2
Helmy menabung di bank sebesar Rp3.600.000,00. Bank memberikan bunga 10% per tahun.
Besar tabungan yang diterima Helmy setelah 15 bulan adalah ....

Penyelesaian:

JUS =
12100

yx
MM 

= 3.600.000 +
12

15

100

10
000.600.3 

= 000.450000.600.3 
= Rp4.050.000,00

No.3
Seorang membeli 2 karung beras masing-masing beratnya 1 kwintal dengan tara 2,5%. Harga
pembelian setiap karung beras Rp500.000,00. Jika harga beras itu dijual dengan harga
Rp4.500,00/kg maka pedagang tersebut mengalami ....

Penyelesaian:
1 kwintal = 100 kg, sehingga 2 karung beras tersebut berat seluruhnya 200 kg. Karena dibeli
dengan harga perkarung Rp500.000,00 maka seluruhnya seharga Rp1.000.000,00.
Netto = Bruto – Tara
Netto = 200 kg – 2,5%

Netto = 200 kg –
100

5,2
×200 kg

Netto = 200 kg – 5 kg
Netto = 195 kg
Karena sebanyak 195 kg dan dijual dengan harga Rp4.500,00/kg, maka jumlah uang yang
diperoleh sebanyak 195 kg × Rp4.500,00 = Rp877.500,00. Dengan demikian pedagang
tersebut mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000 – Rp877.500,00 = Rp122.500,00

No.4
Pak Vian membeli sebuah motor bekas seharga Rp2.250.000,00. Untuk perbaikan ia
mengeluarkan biaya Rp350.000,00. Oleh karena terdesak kebutuhan, motor tersebut ia jual
kembali dan mengalami kerugian 15%. Harga penjualan motor tersebut adalah ....

Penyelesaian:
Harga beli Rp2.250.000,00, dengan biaya perbaikan Rp350.000,00, maka seluruh
pengeluarannya sebesar Rp2.600.000,00. Karena Ia mengalami kerugian sebesar 15%, maka
Persentase rugi = [(harga beli – harga jual)/harga jual]×100%

15% = %100
000.600.2




Hj

Hj

15% Hj = (2.600.000 – Hj) × 100%
15% Hj = 2.600.000.100% – Hj .100%
115% Hj = 2.600.000.100%
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Hj =
%115

%100000.600.2 

Hj =Rp2.260.869,57Rp2.260.900,00

No.5
Merlyn menjual sepeda kesayangannya dengan harga Rp460.000,00. Dari hasil penjualannya
ia mendapat untung 15%. Besar harga pembelian sepeda motor tersebut adalah ....

Penyelesaian:
Harga jual Rp460.000,00, dan dijualnya dengan keuntungan 15%, maka harga pembeliannya
Persentase untung= [(harga jual– harga beli)/harga beli]×100%

15% = %100
000.460




Hb

Hb

15% Hb = (460.000 – Hb) × 100%
15% Hb = 460.000.100% – Hb .100%
115% Hb = 460.000.100%

Hb =
%115

%100000.460 

Hb =Rp400.000,00

No.6
Dalam menghadapi hari raya Natal 2008, Ramayana Kupang memberikan diskon kepada
setiap pembeli sebesar 20%. Sebuah barang dipasang label Rp90.000,00. Setelah dipotong
diskon, Ramayana masih untung sebesar 25%. Harga pembelian barang tersebut adalah ....

Penyelesaian:
Diberian diskon 20% dari harga pajangan Rp90.000,00. Sehingga jika terjual, maka sang
pembeli membayar

= Rp90.000,00 – Rp90.000×20%
= Rp90.000,00 – Rp18.000,00
= Rp72.000,00

Karena dari harga yang dibayar pembeli, Ramayana tetap mengalami keuntungan sebesar
25%, maka harga beli barang tersebut adalah

=Rp72.000,00 – 25%×Rp72.000,00
=Rp72.000,00 – Rp18.000,00
=Rp54.000,00

No.7
Pak Florin meminjam uang sebesar Rp500.000,00 kepada koperasi. Pinjaman tersebut akan
diangsur selama 4 bulan dengan angsuran yang smaa setiap bulan. Jika koperasi memberi
bunga pinjaman 10,8% per tahun, maka besar angsuran pinjaman tiap bulan adalah ....

Penyelesaian:
Karena harus dikembalikan selama 4 bulan, dan bunga 10,8% per tahun, maka besar angsuran
setiap bulannya adalah

=
12

%8,10

4

00,000.500


Rp
×Rp500.000,00

=Rp125.000,00 + Rp4.500,00
=Rp129.500,00
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No.8
Seorang pedagang buah setiap hari dapat menjual 80 kg semangka dan melon. Buah
semangka dijual dengan harga Rp3.500,00/kg dan melon dijual dengan harga Rp4.500,00/kg.
Bila semangka dan melon terjual habis dan ia memperoleh uang sebesar Rp320.000,00.
Berapa kg semangka dan melon yang terjual?

Penyelesaian:
Misal berat semangka per kilo gram adalah x, dan berat melon per kilo gram adalah y, maka
x + y = 80  x = 80 – y dan                       3.500x + 4.500y = 320.000

3.500 (80 – y) + 4.500y = 320.000
3.500×80 – 3.500y + 4.500y = 320.000

280.000 + 1000y = 320.000
1000y = 40.000

y = 40
karena y = 40, maka x = 80 – y = 80 – 40 = 40
Jadi terjual 40 kg semangka, dan 40 kg melon


