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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang memiliki banyak cabang, salah satunya 

yaitu matematika diskrit. Matematika diskrit umumnya mempelajari objek-

objek yang bersifat diskrit. Salah satu objek yang bersifat diskrit tersebut 

adalah barisan bilangan. Barisan bilangan dalam Bahan Ajar Diklat Guru 

Matematika (2005) merupakan suatu bilangan yang memiliki pola tertentu.  

Sebuah barisan bilangan dapat didefinisikan melalui tiga cara.  Pertama, 

dengan cara menuliskan beberapa suku pertama barisan tersebut. Cara ini 

sering dilakukan karena sangat mudah, tetapi memiliki kelemahan dalam 

pendefinisian suatu barisan bilangan. Kedua, dengan cara menyatakan suku-

suku barisan tersebut dalam rumus eksplisit. Cara kedua tersebut memiliki 

kelebihan yaitu setiap suku barisan dapat ditentukan secara tunggal dan suku 

ke-݊ dapat ditentukan secara tepat. Ketiga, dengan cara menyatakan suatu 

barisan secara rekursif. Syarat untuk menyatakan suatu barisan secara rekursif 

adalah jika kondisi awal barisan harus diketahui dan suku-suku barisan 

selanjutnya dinyatakan hubungannya dalam sejumlah suku-suku yang sudah 

dinyatakan sebelumnya. Persamaan yang menyatakan hubungan antara 

beberapa suku tersebut dinamakan persamaan rekursif. (Siang, 2009:386) 

Persamaan rekursif dalam penyelesaiannya yang melibatkan suatu barisan 

ܽ, ܽଵ, ܽଶ, … dapat dilakukan dengan cara memperoleh rumus eksplisit ܽ. 

Rumus eksplisit tersebut dapat diperoleh melalui dua metode, yaitu iterasi dan 

melalaui persamaan karakteristik. Penyelesaian melalui iterasi dilakukan 

dengan menghitung suku-suku barisan secara berurutan terus-menerus 

sehingga diperoleh pola tertentu. Berdasarkan pola tersebut, maka dibuatlah 

rumus eksplisit. Prosedur untuk mendapatkan pola tersebut dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu menaik dan menurun. Prosedur perhitungan secara 

menaik  dilakukan dengan menghitung berturut-turut ܽ,ܽଵ, ܽଶ, …, sedangkan 
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prosedur perhitungan secara menurun dilakukan dengan menghitung berturut-

turut ܽ, ܽିଵ,ܽିଶ, ….. Disamping persamaan rekursif dapat diselesaikan 

secara iterasi, persamaan rekursif juga dapat diselesaikan dengan melalui 

persamaan  karakterstik. Persamaan karakteristik menurut Limbong dan 

Prijono (2006:160) merupakan metode khusus yang berlaku bagi persamaan 

rekursif homogen linier dengan koefisien tetap. Penyelesaian dilakukan 

melalui persamaan karakteristik jika persamaan rekursif merupakan fungsi 

dari beberapa suku berurutan. Jika pada penyelesaian persamaan rekursif 

melalui iterasi hanya digunakan untuk menyatakan ܽ  dalam fungsi ܽିଵ saja, 

tetapi pada penyelesaian menggunakan persamaan karakteristik ܽ tidak 

hanya dinyatakan dalam bentuk ܽିଵ tetapi juga ܽିଶ , ܽିଷ, dan seterusnya. 

Pada dasarnya penyelesaian persamaan rekursif berupa rumus eksplisit 

hanyalah merupakan suatu perkiraan, sehingga rumus tersebut harus 

dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

pembuktian penyelesaian persamaan rekursif, salah satunya yaitu 

menggunakan induksi matematika. Menurut Siang (2009:115), induksi 

matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan 

pernyataan. Induksi matematika digunakan untuk mengecek kebenaran 

penyelesaian persamaan rekursif berupa rumus eksplisit secara berulang sesuai 

dengan pola barisan tertentu.  

Pola suatu barisan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

pola barisan bilangan pada simpanan deposito berjangka. Menurut Kasmir 

(2008:85), deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut 

jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut bervariasi tergantung perjanjian 

antara deposan dengan pihak bank. Deposito berjangka saat ini menjadi 

andalan para deposan untuk menginvestasikan uangnya. Hal tersebut 

dikarenakan suku bunga deposito berjangka lebih tinggi dibandingkan dengan 

suku bunga pada simpanan tabungan pada umumnya. Disamping itu tidak 

sama halnya dengan simpanan tabungan, simpanan deposito berjangka 

memiliki suatu kelebihan yaitu bebas pemotongan biaya administrasi setiap 

bulannya sehingga bunga bersih yang diperoleh setiap bulannya akan lebih 
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tinggi dibandingkan dengan perolehan bunga bersih yang diterima simpanan 

tabungan setiap bulannya. Adapun pengambilan bunga bersih deposito 

berjangka tersebut dapat dilakukan melalui beberapa pilihan, diantaranya yaitu 

diambil secara tunai, dipindahbukukan ke rekening pada bank yang 

bersangkutan, dipindahbukukan ke rekening di luar bank yang bersangkutan, 

atau pun ditambahkan ke pokok deposito ketika perpanjangan. Mengingat 

pengambilan bunga bersih deposito berjangka dapat dilakukan melalui 

beberapa cara, maka deposan dituntut dapat  mengambil keputusan dengan 

tepat dalam melakukan pengambilan bunga bersih deposito berjangka. Jika 

deposan dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam memilih cara 

pengambilan bunga bersih deposito berjangka, maka keuntungan yang 

diperoleh deposan akan semakin besar lagi. Oleh sebab itu deposan harus 

mampu melakukan perhitungan deposito berjangka agar dapat mengambil 

keputusan tersebut dengan tepat. Akan tetapi, sebagian besar deposan dalam 

melakukan perhitungan deposito berjangka harus mengetahui terlebih dahulu 

nominal deposito pada bulan sebelumnya. Misalnya, jika mereka ingin 

mengetahui nominal depositonya pada bulan kesepuluh, maka mereka harus 

mengetahui nominal deposito pada bulan kesembilan terlebih dahulu. Cara 

perhitungan dilakukan dengan menambahkan nominal pada bulan kesembilan 

dengan suku bunga yang telah ditetapkan. Maka akan diperoleh nominal pada 

bulan kesepuluh. Hal tersebut tidak efektif karena deposan harus menunggu 

berbulan-bulan untuk mengetahui nominal depositonya pada bulan yang 

diinginkan. Maka untuk mempermudah deposan dalam melakukan 

perhitungan maupun dalam menentukan keputusan pengambilan bunga bersih 

deposito berjangka, digunakan persamaan rekursif sebagai salah satu metode 

perhitungannya. 

Deposito berjangka memiliki suatu pola barisan bilangan dengan kondisi 

awal pada barisan diperoleh dari nominal awal deposito berjangka dan suku-

suku berikutnya diperoleh dari nominal sebelumnya ditambah suku bunga 

deposito berjangka tersebut. Melihat kondisi tersebut, maka pola barisan 

bilangan pada deposito berjangka tersebut dapat didefinisikan secara rekursif. 
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Pendefinisian pola barisan bilangan, dalam hal ini adalah pola barisan nominal 

deposito berjangka dilakukan dengan mencari hubungan-hubungan nominal 

yang telah didefinisikan sebelumnya sehingga diperoleh persamaan rekursif. 

Persamaan rekursif tersebut yang nantinya dicari penyelesaiannnya melalui 

metode iterasi kemudian digunakan dalam perhitungan deposito berjangka. 

Perhitungan yang melibatkan persamaan rekursif sangat memakan waktu. 

Apalagi jika perhitungan tersebut dihadapkan dengan nominal deposito yang 

besar. Oleh sebab itu dibuatlah program aplikasi perhitungan deposito 

berjangka menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal. Menurut Pardosi 

(1999:9), Turbo Pascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang 

terkenal dengan pemrograman terstruktur dan bernaung di bawah sistem 

operasi MS-DOS. Bahasa pemrograman Turbo Pascal dapat digunakan untuk 

bermacam-macam tujuan, misalnya database, keuangan, permainan, 

matematik, ataupun pendidikan. Alasan digunakannya bahasa pemrograman 

tersebut karena kumpulan aturan yang mendefinisikan suatu bentuk bahasa 

pemrogramanya mendekati bahasa sehari-hari, sehingga lebih mudah untuk 

dipahami. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan program menggunakan 

bahasa pemrograman Turbo Pascal dapat disajikan melalui beberapa cara, 

salah satunya yaitu dengan algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman 

adalah deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara 

logis atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu 

masalah dan ditulis dengan notasi khusus, notasi mudah dimengerti, dan notasi 

dapat diterjemahkan dalam suatu bahasa pemrograman. (Limbong dan 

Prijono, 2006:141) 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih dalam Tugas Akhir ini 

adalah “Perhitungan Deposito Berjangka Menggunakan Persamaan 

Rekursif beserta Aplikasinya Menggunakan Bahasa Pemrograman 

Turbo Pascal”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan 

permasalahan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara memperoleh persamaan rekursif untuk menghitung 

deposito berjangka? 

b. Bagaimana cara mencari penyelesaian persamaan rekursif yang digunakan 

untuk  menghitung nominal deposito berjangka pada bulan ke-݊? 

c. Bagaimana cara membuktikan kebenaran penyelesaian persamaan rekursif 

yang digunakan dalam perhitungan deposito berjangka? 

d. Bagaimana cara membuat program aplikasi perhitungan deposito 

berjangka menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal? 

e. Bagaimana cara menjalankan program aplikasi perhitungan nominal 

deposito berjangka pada bulan ke-݊ menggunakan bahasa pemrograman 

Turbo Pascal? 

f. Apakah hasil perhitungan deposito berjangka pada bulan ke-݊ 

menggunakan persamaan rekursif dan menggunakan program aplikasi 

bahasa pemrograman Turbo Pascal sama? 

g. Cara pengambilan bunga bersih deposito berjangka manakah yang 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan cara 

yang lainnya?   

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas 

pemahaman dari penulisan Tugas Akhir, agar lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Adapun pembatasan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Perhitungan deposito berjangka menggunakan persamaan rekursif 

merupakan contoh aplikasi persamaan rekursif yang digunakan untuk 

menghitung deposito berjangka. 



6 
 

b. Perhitungan deposito berjangka menggunakan persamaan rekursif yang 

dimaksud adalah menghitung nominal deposito berjangka pada bulan ke-݊ 

menggunakan penyelesaian persamaan rekursif.  

c. Cara memperoleh persamaan rekursif dengan mengetahui kondisi 

awal/nominal awal dan hubungan-hubungan nominal deposito berjangka 

berikutnya. 

d. Penyelesaian persamaan rekursif dilakukan secara iterasi yaitu menghitung 

nominal-nominal berikutnya secara berurutan sehingga diperoleh pola 

tertentu. Penyelesaian tersebut disajikan dalam bentuk rumus eksplisit. 

e. Prosedur perhitungan untuk mendapatkan pola barisan persamaan rekursif 

dilakukan dengan prosedur perhitungan menaik. 

f. Pembuktian kebenaran penyelesaian persamaan rekursif yang digunakan 

dalam perhitungan deposito berjangka dilakukan dengan menggunakan 

prinsip induksi matematika. 

g. Simpanan deposito yang digunakan adalah simpanan deposito berjangka 

dengan jangka waktu satu bulan. Jika jangka waktu berakhir dan deposito 

tidak dicairkan maka akan dilakukan perpanjangan otomatis. 

h. Jika pencairan deposito berjangka dilakukan sebelum jatuh tempo maka 

tidak dikenakan pinalti tetapi tidak diberikan bunga pada bulan tersebut. 

i. Aplikasi program perhitungan deposito berjangka menggunakan bahasa 

pemrograman Turbo Pascal. 

j. Langkah-langkah membuat program perhitungan deposito berjangka 

menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal disajikan melalui 

algoritma pemrograman. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan pada 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui cara memperoleh persamaan rekursif untuk menghitung 

deposito berjangka. 
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b. Untuk mengetahui cara mencari penyelesaian persamaan rekursif yang 

digunakan untuk menghitung nominal deposito berjangka pada bulan ke-݊. 

c. Untuk mengetahui cara membuktikan kebenaran penyelesaian persamaan 

rekursif yang digunakan dalam perhitungan nominal deposito berjangka. 

d. Untuk mengetahui cara membuat program aplikasi perhitungan deposito 

berjangka menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal. 

e. Untuk mengetahui cara menjalankan program aplikasi perhitungan 

nominal deposito berjangka pada bulan ke-݊ menggunakan bahasa 

pemrograman Turbo Pascal.  

f. Untuk mengetahui apakah hasil perhitungan deposito berjangka pada bulan 

ke-݊ menggunakan persamaan rekursif dan menggunakan program 

aplikasi bahasa pemrograman Turbo Pascal sama. 

g. Untuk mengetahui cara pengambilan bunga bersih deposito berjangka 

yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan 

cara yang lainnya. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Pihak Bank 

Cara perhitungan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

perhitungan deposito berjangka.  

b. Bagi Deposan 

Hasil perhitungan ini diharapkan dapat mempermudah deposan dalam 

menentukan keputusan pengambilan bunga bersih deposito berjangka 

sehingga mendatangkan keuntungan yang besar selama penyimpanannya.  

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil perhitungan ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi mereka 

yang tertarik untuk mempelajari perhitungan yang serupa. 
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1.6 Metode 

Metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode 

kepustakaan (library research). Menurut Zed (2008:1), metode kepustakaan 

merupakan metode penelusuran pustaka untuk memperoleh data pustaka 

dengan memanfaatkan sumber perpustakaan. Sumber perpustakaan tersebut 

pada Tugas Akhir ini digunakan untuk memperoleh informasi/data pustaka 

tentang cara memperoleh persamaan rekursif beserta aplikasinya yang 

nantinya digunakan untuk menghitung nominal pada deposito berjangka.  

Menurut Zed (2008:4), metode kepustakaan memiliki empat ciri. Ciri 

pertama adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks dan bukan 

pengetahuan langsung dari lapangan. Ciri kedua adalah data pustaka bersifat 

pakai sehingga peneliti tidak pergi kemana-mana keculi hanya berhadapan 

langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ciri 

ketiga adalah data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder yang berarti 

peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua bukan data orisinil dari tangan 

pertama di lapangan. Ciri yang terakhir adalah kondisi data pustaka tidak 

dibatasi ruang dan waktu. Adapun data pustaka yang digunakan adalah buku 

teks (text book). Buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi yang 

diterbitkan dengan interval yang tidak tentu. (Nazir, 1988:126)  

Menurut Zed (2008:16) ada empat langkah dalam melakukan riset 

kepustakaan. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat perlengkapan. Alat 

perlengkapan yang dimaksud adalah alat tulis. Langkah kedua yaitu menyusun 

bibliografi kerja. Bibliografi kerja menurut Zed (2008:19) adalah catatan 

mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan 

penelitian. Langkah ketiga adalah mengatur waktu untuk melakukan riset 

kepustakaan. Langkah keempat adalah membaca dan membuat catatan 

penelitian. Tujuan membaca menurut  Nazir (1988:123) untuk menghindarkan 

duplikasi yang tidak diperlukan, untuk memperoleh ide, keterangan-

keterangan, metode-metode yang berguna dalam memecahkan masalah, serta 

untuk menambah pengetahuan. Disamping membaca, hal yang perlu 
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dilakukan adalah membuat catatan penelitian. Hal tersebut perlu dilakukan 

karena daya ingat seseorang dibatasi oleh dimensi waktu, sehingga apa yang 

dianggap penting dalam bacaan perlu dicatat. Adapun langkah-langkah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini ditunjukkan melalui bagan berikut ini: 

 
Melalui bagan di atas dapat dituliskan langkah-langkah dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan ide umum masalah yang akan dibahas. Ide umum dalam hal 

ini adalah melakukan perhitungan deposito berjangka dengan mudah dan 

cepat tetapi memiliki ketelitian yang cukup tinggi. 

b. Mencari informasi yang mendukung ide umum tesebut. Informasi 

pendukung dapat diperoleh dari pengalaman lapangan yaitu adanya 

deposan yang kesulitan melakukan perhitungan deposito berjangka karena 

harus mengetahui terlebih dahulu nominal deposito pada bulan 

sebelumnya. 

c. Mempertegas fokus masalah yang akan dibahas. Fokus masalah 

merupakan perluasan/penyempitan dari ide umum yang telah ditentukan 

sebelumnya, yaitu menghitung deposito berjangka menggunakan 
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persamaan rekursif. Persamaan rekursif digunakan sebagai salah satu 

metode perhitungan deposito agar deposan tidak kesulitan dalam 

melakukan perhitungan deposito berjangka karena deposan tidak harus 

mengetahui terlebih dahulu nominal deposito pada bulan sebelumnya. 

d. Mengorganisasikan bahan bacaan yang mendukung permasalahan yang 

dibahas. Bahan bacaan yang digunakan adalah buku teks yang mendukung 

dalam menentukan persamaan rekursif beserta penyelesaiannya yang 

nantinya digunakan untuk menghitung deposito berjangka. 

e. Membuat catatatan berupa daftar kepustakaan yang mendukung 

permasalahan yang diangkat. 

f. Mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan, yaitu nominal deposito, 

bruto bunga, bunga bersih, dan pajak. 

g. Menentukan formula bruto bunga, pajak, dan bunga bersih deposito 

berjangka. 

h. Menentukan persamaan rekursif yang digunakan untuk menghitung 

deposito berjangka bulan berikutnya yang dibentuk dari nominal deposito 

bulan sebelumnya ditambah dengan bunga bersih bulan sebelumnya. 

i. Menentukan formula perhitungan deposito berjangka pada bulan pertama, 

kedua, dan ketiga. 

j. Menentukan penyelesaian persamaan rekursif yang digunakan untuk 

menghitung deposito berjangka. Penyelesaian persamaan rekursif dapat 

ditentukan dengan melihat pola barisan bilangan pada deposito berjangka. 

Pola barisan bilangan tersebut diperoleh dari formula-formula perhitungan 

deposito berjangka yang telah diperoleh sebelumnya. 

k. Membuktikan kebenaran penyelesaian persamaan rekursif yang digunakan 

untuk menghitung deposito berjangka tersebut kemudian menerapkannya 

untuk menghitung deposito berjangka. 

l. Jika penyelesaian persamaan rekursif telah diperoleh dan diuji 

kebenarannya, maka langkah selanjutnya yaitu membuat aplikasi 

perhitungan tersebut menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal 

dengan menyusun algoritma pemrograman terlebih dahulu. 
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m. Mejalankan aplikasi program perhitungan deposito berjangka 

menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal untuk menguji 

kebenaran program. 

n. Jika terdapat kesalahan, program diperbaiki dan kembali ke langkah 

sebelumnya. 

o. Membandingkan hasil perhitungan deposito berjangka menggunakan 

persamaan rekursif dengan hasil perhitungan deposito berjangka 

menggunakan aplikasi bahasa pemrograman Turbo Pascal. 


