
Tugas Matematika Kelas XII Prestasi 
 

1. Kelas XII IPA-1 
Kamis Jam ke 5-6-7 
 

2. Kelas XII IPA-2 
Jum’at Jam ke 2-3-4 

 
 
Soal : 
 

1. Suatu perusahaan meubel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Untuk 
membuat barang jenis I dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B, sedangkan untuk membuat 
barang jenis II dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis I dijual seharga Rp 
250.000,00 per unit dan barang jenis II dijual seharga Rp 400.000,00 perunit, maka agar 
penjualannya mencapai maksimum, berapa banyak masing-masing barang harus di buat? 

 
2. Luas daerah parkir 1.760m2 luas rata-rata untuk mobil kecil 4m2 dan mobil besar 20m2. 

Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan, biaya parkir mobil kecil 
Rp1.000,00/jam dan mobil besar Rp2.000,00/ jam. Jika dalam satu jam terisi penuh dan 
tidak ada kendaran yang pergi dan datang, Tentukan penghasilan maksimum tempat 
parkir tersebut 

 
3. Tanah seluas 10.000 m2 akan dibangun toko 2 tipe. Untuk toko tipe A diperlukan tanah 

seluas 100 m2 dan tipe B diperlukan 75 m2.Jumlah toko yang dibangun paling banyak 125 
unit. Keuntungan tiap tipe A sebesar Rp7.000.000,00 dan tiap tipe B sebesar Rp 
4.000.000,00. Keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan toko tersebut 

 
4.   Pada tanah seluas 24.000 m2 dibangun perumahan dengan dua tipe. Tipe A dengan 
      luas 150m2 dan tipe B dengan luas 100 m2. Jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 
      200 unit. Jika laba untuk setiap rumah tipe A Rp4.000.000,00 dan tiap rumah tipe B 

Rp3.000.000,00, maka laba maksimum yang dapat diperoleh 
 
5.   Sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi 2 jenis barang, yaitu 
      barang jenis I dan barang jenis II. Sebuah barang jenis I memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg 
      bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan barang jenis II memerlukan 3 kg bahan A, 4 
      kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Bahan baku yang tersedia 480 kg bahan A, 720 kg bahan 
      B, dan 360 kg bahan C. Harga barang jenis I adalah Rp 40.000,00 dan harga barang jenis 

II adalah Rp 60.000,00. Pendapatan maksimum yang diperoleh 
 
 
Jawaban dibuat pada kertas satu lembar dan dikumpulkan 
 
 
 
 


