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LATIHAN SOAL-SOAL 6 

APLIKASI FUNGSI EKSPONENSIAL 
 

1. Keuangan: 

Tuan Omann menabung uang sebesar Rp125.000.000,00 dengan bunga 12% per tahun. Tentukan 

jumlah uang Tuan Rozak setelah 10 tahun jika bunga dibayarkan 

a. tahunan.                           c.  caturwulan.                          e. tiap minggu. 

b. triwulan.                          d.  tiap bulan.                            f.  tiap hari. 

2. Keuangan: 

Modal sebesar Rp50.000.000,00 disimpan di suatu bank dengan bunga majemuk 15% per tahun.  

a. Berapakah jumlah modal tersebut setelah disimpan selama 5 tahun? 

b. Berapakah lamanya modal harus disimpan di bank agar jumlah uang tersebut menjadi 

Rp100.000.000,00? 

3. Keuangan: 

Modal sebesar Rp500.000.000,00 diinvestasikan di suatu bank selama 4 tahun menjadi 

Rp705.790.805,00. Berapakah suku bunga yang diberikan bank tersebut? 

4. Keuangan: 

Modal sebesar Rp750.000.000,00 diinvestasikan di suatu bank dengan bunga 9,5% per tahun 

menjadi Rp899.268.750,00. Berapa lama modal diinvestasikan di bank tersebut? 

5. Keuangan: 

Setelah dibungakan selama 4 tahun dan suku bunga 15% suatu modal menjadi Rp104.940.375,00. 

Berapakah modal yang investasikan tersebut? 

6. Keuangan: 

Seorang pedagang berniat menginvestasikan uangnya sebesar Rp750.000.000,00 di sebuah bank 

dalam satu tahun. Ia membaca iklan bank di sebuah surat kabar. Bank “Maju Terus” memberikan 

bunga 18% per tahun dan bunga dihitung tiap tahun. Bank “Maju Sejahtera” memberikan bunga 

17,5% per tahun (atau 17,5/12 % per bulan) tetapi bunga diberikan setiap bulan. Pedagang  

kebingungan dalam menentukan pilihannya, karena ia tidak mengetahui bank manakah yang 

memberikan keuntungan terbesar. Kalau kamu dimintai saran oleh pedagang tersebut, bank 

manakah sebaiknya yang kamu sarankan pada pedagang tersebut agar ia mendapat keuntungan 

terbesar. 

7. Pertambahan Penduduk: 

Persentase pertambahan penduduk suatu daerah adalah tetap sebesar p% per tahun. Jumlah 

penduduk daerah ini pada tahun 2011 adalah 200.000.000 jiwa dan jumlah penduduk pada tahun 

2015 adalah 243.101.250 jiwa.  

a. Berapakah persentase pertambahan penduduk di daerah tersebut? 

b. Hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2014. 

8. Pertumbuhan Keuangan: 

Tuan Bagas menginvestasikan uangnya sebesar Rp60.000.000,00 dengan tingkat  bunga 8% per 

tahun bunga majemuk secara terus menerus, berapakah jumlah  uang Tuan Bagas tersebut setelah 

6 tahun? 

9. Kesehatan-Pertumbuhan Bakteri: 

Kolera adalah suatu penyakit usus yang disebabkan oleh  bakteri kolera yang berkembang biak 

secara eksponensial dengan pembelahan sel yang dimodelkan sebagai 
1,386

0
t

tP P e , dengan tP  

adalah jumlah bakteri setelah t jam, 0P  adalah banyak bakteri pada permulaan 0t  , dan t adalah 

waktu dalam jam.  Jika pertama terdapat 1 bakteri, berapakah  banyak bakteri dalam 12 jam? 

10. Pertumbuhan Bakteri: 

Jumlah koloni bakteri N merupakan model fungsi eksponensial 1.000 2ktN   , dengan 0 1k 

dan 0t  , di mana t diukur dalam hari. Setelah 5 hari jumlah koloni bakteri adalah 2.000. 

a. Tentukan nilai k dan tuliskan modelnya. 

b. Berapakah jumlah koloni bakteri semula? 

c. Tentukan jumlah koloni bakteri setelah 3 hari.  
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d. Berapa lama waktu yang diperlukan koloni bakteri tersebut untuk menjadi 4.000? 

11. Pertumbuhan Penduduk: 

Jumlah penduduk suatu daerah pada t tahun sejak 1 Januari 1970 dinyatakan dalam model

 150.000 1,05
kt

tP  , dengan  0k  , 0t  . Pada tahun 2000 jumlah penduduk adalah 244.334 

jiwa. 

a. Tentukan nilai k dan tulislah rumus tP . 

b. Berapa jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu pada 1 Januari 2007 dan 1 Juli 2007? 

c. Berapa lama jumlah penduduk menjadi 1.560.000 jiwa? 

12. Populasi Penduduk: 

Pada tahun 1970 populasi manusia di bumi adalah 3.030.686.781 milyar jiwa dan laju 

pertambahan 2% per tahun.  

a. Pada tahun berapakah populasinya menjadi 11 milyar?  

b. Hitunglah populasinya pada tahun 2015. 

Petunjuk: Gunakan rumus 
0,02

0
t

tP P e , dengan tP = jumlah populasi pada waktu t, 0P = populasi 

permulaan, 0t  , dan t = waktu. 

13. Populasi Penduduk: 

Jumlah penduduk dunia tahun 2015 diperkirakan 7.887.091.316 jiwa. Cina masih berada diurutan 

teratas dalam hal populasi penduduk. Pada tabel berikut ini disajikan Negara-negara dengan 

populasi penduduk terpadat tahun 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Kapankah  populasi penduduk Negara Indonesia sama dengan Negara 

a.   Cina?                          b. India?                         c. Amerika Serikat?                       d. Brasil? 

2.  Kapankah populasi penduduk Negara India sama dengan populasi penduduk Negara Cina?  

14. Populasi Penduduk: 

Populasi suatu daerah dalam waktu t tahun adalah tP  yang dinyatakan dengan model 

0 10kt
tP P  , dengan 0P  adalah populkasi mula-mula pada tahun 2005. Populasi berkembang 

menjadi 200.000 jiwa pada tahun 2005 dan 300.000 jiwa pada tahun 2015. 

a. Tentukan nilai k dan tuliskan rumus tP . 

b. Tentukan jumlah popualsi pada tahun 2012. 

c. Berapa lama (sejak tahun 2005) populasi mencapai 500.000 jiwa? 

15. Populasi Khewan: 

Pada tahun 2005 mulai dipelihara suatu jenis binatang. Setelah 2 tahun binatang itu menjadi 130 

ekor. Pada tahun 2015 binatang itu menjadi 390 ekor. Diasumsikan perkembangan binatang 

tersebut dalam model fungsi eksponensial 0 2kt
tP P  , 0dan 0k t  , dengan tP  adalah jumlah 

binatang setelah t tahun, 0P  jumlah binatang mula-mula, dan k adalah konstanta. 

a. Tentukan jumlah binatang mula-mula. 

b. Tuliskan rumus tP .  

c. Berapakah jumlah binatang pada tahun 2025? 

16. Populasi Khewan: 

No. 

Urut 

Negara Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(km
2
) 

Rasio Thd  

Penduduk  

Dunia (%) 

Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

Benua 

1 Cina 1.498.547.350 9.596.961 19 0,58 Asia 

2 India 1.210.804.219 3.287.263 17,2 1,40 Asia 

3 Amerika 

Serikat 

421.218.023 9.826.675 4,5 0,92 Amerika 

4 Indonesia 270.234.842 1.904.569 3,5 1,45 Asia 

5 Brasil 231.109.322 8.514.877 2,8 1,06 Amerika 
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Suatu spesies binatang mula-mula berjumlah 120 ekor yang dikembangbiakan tanpa ada predator. 

Jumlah binatang tP  hidup setelah t tahun dinyatakan sebagai model fungsi eksponensial 

 120 1,10
t

tP   . 

a. Tentukan jumlah binatang setelah 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. 

b. Berapa lama jumlah populasinya menjadi dua kali lipat? 

c. Dalam berapa lama populasi itu menjadi 500 ekor? 

 

17. Peluruhan Radioaktif: 

Isotop radioaktif Galium 67 ditulis 
67Ga  digunakan untuk mendiagnosis tumor jahat mempunyai 

waktu paruh biologis 46,5 jam. Jika kita mulai dengan 100 milligram dari isotop, berapa milligram 

akan ditinggalkan setelah 

a. 12 jam                                b. 24 jam                            c. 1 minggu 

Petunjuk: Gunakan rumus 0 2

t

h
tN N



  . 

18. Peluruhan Radioaktif: 

Waktu paruh isotop radioaktif 
14C  mendekati 5.700 tahun. Massa mula-mula dari isotop 

radioaktif adalah 100 gram. 

a. Tulislah model yang menyatakan jumlah fungsi isotop radioaktif 
14C  setelah t tahun. 

b. Dalam berapa tahun massa yang tersisa 75% dari massa semula? 

c. Berapa gram isotop radioaktif 
14C  setelah 2.850 tahun? 

19. Peluruhan Radioaktif: 

Waktu paruh Polonium 209 ditulis 
209Po  adalah 103 tahun, dengan 0N adalah massa semula dan 

tN  adalah massa setelah t menit dari Polonium tersebut.  

a. Berapa lama Polonium itu meluruh sehingga massanya tersisa 
1

6  
dari massa semula? 

b. Tentukan massa yang tersisa setelah 10,3 tahun, 1.030 tahun, dan 10.300 tahun.  

Petunjuk: Gunakan rumus 
ln 2

0

t

h
tN N e



  . 

20. Peluruhan Radioaktif: 

Waktu paruh Radium adalah 1.590 tahun. Jika 0N = 20 gram adalah massa semula dan tN  adalah 

massa setelah t tahun. 

a. Tulislah rumus fungsi tN . 

b. Tentukan massa radium setelah 100 tahun. 

c. Jika 0N = 20 gram dan  tN = 10 gram, tentukan waktu t. 

21. Peluruhan Radioaktif: 

Waktu paruh Potassium 1.300.000.000 tahun. Jika 0N adalah massa semula dan tN  adalah massa 

setelah t , berapa lama Potassium itu meluruh sehingga massanya tersisa 
2

3  
dari massa semula? 

Petunjuk: Gunakan rumus 
ln 2

0

t

h
tN N e



  . 

22. Peluruhan Radioaktif: 

Waktu paruh karbon 14 ditulis 
14C  adalah 5.600 tahun. Setiap fosil hanya memuat radioaktif 

karbon senayk 65% dibandingkan dengan benda baru. Berapakah usia fosil tersebut? 

23. Zat Kimia: 

Selama proses kimia dari suatu mineral mempunyai massa N setelah t jam sejak proses dimulai 

yang diberikan oleh   0 2ktN t N  , dengan 0k  , 0t  , dan 0N jumlah mineral permulaan. 

Jika 128 kg mineral diproses menjadi 32 kg pada 6 jam pertama. 
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a. Tentukan nilai k dan tuliskan rumus  N t . 

b. Hitunglah kuantitas mineral setelah diproses selama 10 jam. 

c. Jika kuantitas mineral selelah diproses selama t jam 20 kg, tentukan nilai t. 

24. Zat Kimia: 

Suatu bahan kimia mempunyai massa mula-mula 0N
 
kg dan massa setelah diproses t jam adalah 

tN
 
kg yang dimodelkan sebagai fungsi eksponensial 0 10 kt

tN N   . Jika 100 kg mineral akan 

berkurang menjadi 60 kg setelah 10 jam, tentukan jumlah massa bahan kimia tersebut setelah 

diproses 15 jam. 

25. Bisnis: 

Suatu mesin setelah t tahun harganya dalam rupiah dimodelkan sebagai 

   200.000.000 0,58
t

M t   , 0t  . 

a. Hitunglah harga mesin semula. 

b. Tentukan harga mesin setelah 4 tahun. 

c. Berapakah lama mesin digunakan sehingga harganya menjadi Rp90.000.000,00? 

26. Waktu Lipat Ganda (Doubling Time) 

Suatu Negara mempunyai populasi penduduk sekitar 42 juta jiwa dan diestimasi bahwa populasi 

akan menjadi dua kali lipat dalam 22 tahun. Jika populasi tumbuh kontinu dengan laju tetap, 

berapa jumlah populasi Negara itu setelah 10 tahun. 25 tahun, dan 44 tahun dari sekarang? 

27. Waktu Lipat Ganda (Doubling Time) 

Suatu Negara mempunyai populasi penduduk 23.000.000 jiwa dan diestimasi bahwa populasi 

akan menjadi dua kali lipat dalam 19 tahun, dengan populasi tumbuh kontinu dengan laju tetap. 

a. Berapa lama populasi Negara itu menjadi 35.000.000 jiwa? 

b. Hitunglah populasi setelah 30 tahun? 

28. Waktu Lipat Ganda (Doubling Time) 

Jika populasi penduduk Kenya tahun 2013 adalah 43.000.000 jiwa dan waktu lipat ganda 19 tahun 

dan jika pertumbuhan kontinu pada laju yang sama, tentukan populasi pada tahun 2025.  

 

 

 

 

 

 

 


