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Manajemen dan oraganisasi  sumber daya keuangan adalah salah 
satu bagian dari kerja sehari-hari dari banyak perusahaan bisnis. 
Prinsip ini juga meluas kepada orang yang individu.

Dua  masalah pokok yang umum adalah :
1. Investasi uang untuk ditabung untuk keperluan masa depan
2. Meminjam uang sekarang untuk membeli barang yang 

dibutuhkan.

Masalah pembuka
Kylie baru saja menyelesaikan kuliahnya dan dia sudah mendapatkan pekerjaan 
sebagai akuntan. Dia tidak memiliki uang yang ditabung tetapi  memiliki pendapatan 
awal sebesar $ 40000. Dia membutuhkan  mobil untuk berangkat bekerja. Itu telah 
jelas bahwa Kylie perlu untuk meminjam uang untuk membeli mobil jika ia 
memerlukannya sekarang.

a. Apa pilihan kylie untuk meminjam uang untuk membeli mobil seharga 
$ 15000 ?

b. Bagaimana dia membayar pinjamannya itu, berapa banyak jumlahnya, dan 
berapa lama dia mengambil uangnya untuk membayar pinjamannya itu?



Kylie juga ingin membeli rumah sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia 
memerlukan untuk menyimpan substantial deposit sebelum dia dapat
meminjam sejumlah uang yang dia perlukan. Hal tersebut jelas, bahwa Kylie 
akan perlu untuk memulai menabung untuk mendapatkan deposit untuk masa 
depan

c.  Apakah pilihan menabung dan berinvestasi cocok untuk Kylie?
d.  Berapa banyak dia menabung secara teratur untuk mendapatkan deposit 

sebesar $20000?
e.  Berapa lama uangnya akan kembali?
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Masalah dari ilustrasi di atas adalah contoh dari kebutuhan untuk menyimpan uang untuk 
deposit rumah dan meminjam uang untuk membeli mobil.

Bagaimanapun, kadang-kadang kamu harus memilih antara menyimpan barang tertentu
dan mempersiapkan untuk membelinya untuk masa depan, atau meminjam uang 
sekarang dan mengembalikannya kemudian.

Suatu pemahaman keuntungan, kerugian, dan biaya nyata dari pilihan yang berbeda
adalah masalah serius untuk membuat keputusan keuangan.

Ketika uang yang dipinjamkan untuk peminjam, pemberi pinjaman yang diberi hak untuk 
menentukan jumlah uang disebut “bunga” untuk membuat peminjaman bermanfaat. 
Komponen bunga seharusnya mencakup biaya administrasi, kerugian dari dollar ada 
kaitannya dengan inflasi dan orang yang meminjamkan mendapatkan keuntungan yang 
beralasan.

Peminjam harus mengembalikan kepada orang yang meminjamkan sejumlah uang yang 
dipinjam kemudian dengan disertai dengan bunga. Beberapa pinjaman membutuhkan
bunga dan prinsip pengembalian melalui pembuatan pembayaran biasa melalui
pinjaman, tetapi pinjaman yang lain hanya membutuhkan bunga yang dibayarkan
melalaui waktu pinjaman dan prinsip pengembalian yang dibayarkan pada akhir
pinjaman.
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Ketika menabung, dengan menaruh uang di bank atau institusi 
lainnya, faktanya kamu telah meminjamkan uangmu kepada institusi
tersebut. Dengan begitu, bank memberi kamu bunga dan biasanya 
meminjamkanmu uang kepada orang lain pada tingkat yang tinggi 
untuk menutupi biaya dan untuk mendapatkan keuntungan (yang 
pada hari itu diberikan ke pemegang saham dalam bentuk deviden).

Suku bunga yang digunakan di dalam contoh dan pertanyaan di 
dalam bab ini tidak perlu mencerminkan arus suku bunga. Ini dapat 
mengubah keadaan ekonomi. Pastikan kamu mencari suku bunga 
sekarang di dalam investasi dan pinjaman.



BUNGA TUNGGAL
Bunga tunggal adalah suatu jalan perhitungan bunga dimana bunga dihitung yang 

utama (uang yang dipinjam atau meminjamkan uang yang pokoknya saja) 
untuk pinjaman dalam periode tertentu.

I = PRT dimana P adalah pinjaman
100 R adalah bunga 

T adalah jangka waktu
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Latihan 5A
Bunga tunggal berlaku di dalam permasalahan berikut ini:

a. Hitunglah besarnya bunga dengan besar pinjaman $8000 
selama 5 tahun dengan bunga 7%/tahun.

b. Berapa besar bunga yang kamu dapat jika kamu menabung di 
bank sebesar $7500 selama  tahun dengan bunga 9% /tahun ?

Contoh 2 :
Saya meminjamkan uang sebesar $15000 kepada teman saya 

selama 9 bulan dengan bunga  10 % pertahun. Angsuran 
diharapkan sama dalam setiap bulannya. Berapa besar angsuran 
per bulan?
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Kita gunakan      I = PRT/ 100                                       di mana, P = 15000
I = 15000x10x0.75 / 100              R = 10
I = 1125                             T = 9/12= 0,75 tahun

Total pembayaran = $ 15000 + $ 1125 = $16125
Pembayaran bulanan = $16125 : 9 = $ 1791.67
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c. Berapa total pembayaran jika pinjam $25000 dengan bunga 8% / tahun selama 2,5 tahun ?
d. Pinjaman sebesar $14000 selama 3 tahun dengan bunga 12% / tahun. Berapa angsuran tiap bulannya sampai

lunas?

Contoh 3:
Berapa banyak uang yang telah dipinjam jika bunga sebesar 8% / tahun dan bunga tunggal
dibayarakan sebesar $1600 setelah 4 tahun?

Gunakan    I = PRT / 100 dimana I = 1600
1600 = P x 8 x 4 / 100                                                 R=  8
1600 =  0,32P                             T=  4

P   =  5000

Jadi harus kembalikan sebesar $5000.

Contoh 4:
Berapa bunga pinjaman yang diperlukan untuk mengembalikan sebesar $5000 menjadi $900 selama 18 bulan ?
Gunakan          I  = PRT / 100 dimana P = 5000

900= 5000 x R x 1,5 / 100 I  = 900
900 = 75R                                                       T= 18 bulan 

12 = R                                 = 1.5 tahun
Jadi bunganya 12% / tahun



hogasaragih.wordpress.com

Contoh 5 
Berapa lama jika menabung $2000 dengan bunga  12,5% per tahun agar jumlahnya

menjadi $3000?

Bunga yang dibayarkan $3000 - $2000 = $1000
I  = PRT / 100                                    I = 1000

1000= 2000 x 12,5 x T / 100                    P = 2000
T = 4                                             R = 12,5

Jadi, akan memakan waktu 4 tahun.

e. Berapa besar uang yang dipinjam jika yang harus dikembalikan sebesar $400 selama 5 tahun 
dengan bunga 5% / tahun ?

f.  Berapa besar uang yang dipinjam jika yang harus dikembalikan sebesar $800 dengan pinjaman 
sebesar $20000 selama 6 bulan ?

g. Berapa lama kita memerlukan untuk tabungan kita menjadi $4000 dengan bunga 6% / tahun, 
dengan modal awal $2880?

h. Mana yang lebih mahal :
1. $9000, bunga 5% / tahun, selama 5 tahun
2. $9000, bunga 7% / tahun, selama  tahun

i.  Jika kamu meminjam sebesar $15000, dan ingin menjadi $4275 dalam 3 tahun, berapa bunga 
yang kamu perlukan?

j. Berapa lama uang kita menjadi 2 kali dari $12000 jika bunga 4% pertahun?
k.Berapa jumlah uang yang dipinjam jika flat rate per tahun adalah 7,5 % dan bunga selama 3,5 

tahun, menjadi $1443.75 ?
l.Hitunglah bunga dari pinjaman sebesar $20000 dengan bunga 6 1/4% selama 30 bulan ?
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Bunga Majemuk

Bunga majemuk adalah cara perhitungan bunga dimana 
bunga menggunakan prinsip per periode, jadi prinsip ini 
berlanjut sampai jangka panjang dari pinjaman.

Bunga majemuk berbeda dengan bunga tunggal karena dalam 
bunga tunggal investasi dilakukan dengan periode yang konstan.

Bunga majemuk dapat digunakan dalam situasi dimana satu 
deposit mengadakan investasi dan mengambilnya sebelum waktu 
dari pinjaman tersebut. Ketika ada deposito biasa, selama periode
investasi, kita akan bertemu dengan anuitas. (anuitas akan 
dipelajari selanjutnya dalam bab ini)
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Periode bunga yang umumnya yang biasanya kita hitung adalah  :
Annually 1 tahun
Semi-annually 1/2 tahun – dua kali setahun
Quarterly 4 kali dalam satu tahun
Monthly 12 kali dalan datu tahun
Daily 365 kali dalam satu tahun

Pertimbangkan investasi sebesar $5000, bunga 6% / tahun dan selama 3 tahun
a.Bunga per tahun
Setiap tahun, bunga investasi sebesar 6%, yaitu., menjadi 106%dari jumlah sebelumnya. ada tiga 
kali pembayaran bunga, jadi :                                   

jumlah total = $5000 x 1.06 x1.06 x1.06= $5955.08
b.Bunga periode
Setiap 4 periode, bunga investasi ssebesar , i.e., menjadi 101.5% dari jumlah sebelumnya. Itu 
adalah 3 x 4 = 12 pembayaran bunga, jadi :

Jumlah total = $5000 x (1.015)¹²
=$5978.09

c.Bunga bulanan
Setiap bulan, bunga investasi sebesar 0,5%, i.e., menjadi 100.5% dari jumlah sebelumnya. Ada 3 x 
12 = 36 kali pembayaran bunga, jadi :                           

jumlah total = $5000 x (1.005)36

= 5983.40
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Dari contoh-contoh di atas dapat juga selesaikan dengan 
rumus :

Fv = Pv (1 + i) ⁿ dimana 
Fv uang yang diterima mendatang dari melakukan investasi
Pv bunga atau persen bunga dari investasi

i lama investasi
n lama periode

catatan : bunga yang sesungguhnya dibayarkan dapat dicari dengan persamaan antara 
hasil akhir dari investasi dan hasil awal dari deposit, yaitu

I = Fv – Pv
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Menentukan uang di masa depan

Menentukan uang di masa depan adalah uang yang kamu taruh 
sekarang dengan bunga investasi, dan lama investasi.

Contoh 6
$20000 angka deposito pertama selama  tahun dengan bunga per 
bulan 9%. Tentukan total deposito tersebut!

Kita gunakan Fv = Pv (1 + i)n                         dimana Pv = 20000
Fv = 20000 (1+0.0075)42                   i = 0.0075
Fv = $27372.99                            n =  3,5x 12 = 42 minggu

I = Fv – Pv
= $27372.99 - $20000
= $7372.99

Jadi total uang per minggu $7372.99
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Contoh 7
Mana bunga yang lebih tinggi ?
Rencana A : $10000 selama tahun dengan bunga 8.9% / tahun atau
Rencana B : $10000 selama tahun dengan bunga 7.6% / tiga bulan

Rencana A : I = PRT / 100      = 10000 x 8,9 x 4,5 / 100 = $4005
Rencana B : i = 7.6% / 4         = 0,019

n = 4,5 x 4           = 18 periode
Fv = Pv x (1 + i )ⁿ = 14032.51

Bunga = $14032.51 - $10000
=  $ 4032.51

Jadi, rencana B lebih memiliki bunga walaupun bunga tahunan nya kurang dari rencana A
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Temukan bunga selama 2 tahun jika deposito $18000 dengan bunga 18% / tahun. Kapan bunga 
tertinggi jika dihitung secara :

tahunan
Mingguan
3 bulan
Harian 

Sepasang suami – istri menabung $15000 dengan bunga   / tahun. Berapa banyak uang mereka 
setalah 3 tahun jika dihitung secara : 

tahunan
Mingguan
3 bulan
Harian 

Gabungkan bunga dari investasi sebesar $25000 dengan bunga 6% / tahun selama 5 tahun jika 
kondisi investasi :

Bunga tunggal
Bunga majemuk, dihitung bulanan
Bunga majemuk, dihitung 3 bulanan
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Penggunaan kalkulator grafik
Sebagian besar kalkulator grafik mempunyai 

program keuangan itu dapat digunakan untuk 
menghitung masalah bunga majemuk.

Sebagai contoh, T1-83 mempunyai TVM Solver, 
dimana casio 9850 menggunakan icon TVM. TVM 
digunakan untuk bunga dari uang dan TVM Solver dapat 
digunakan untuk menemukan banyak variable untuk 
menemukan variable lainnya.

Click pada icon ini untuk instruksi dalam 
kalkulatormu.
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Contoh 8

Holly menginvestasikan uang
sebesar $15000 pada
tabungannya, bunga yang harus
dibayarkan 4.25% perbulan.

Untuk menjawab pertanyaan ini, 
gunakan fungsi TVM pada
kalkulator, mula – mula atur latar
ke TVM.
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Latihan 5B.2
1. Jika saya deposito $6000 di bank dengan bunga 5% / tahun 

dihitung harian, berapa banyak uang yang saya miliki setelah 2 
tahun?

2. Ketika anak saya lahir saya deposito $2000 di bank dengan 
bunga 4% / setengah tahun. Berapa banyak uang yang saya 
deposito setelah umur anak saya 18 tahun?

3.Hitunglah bunga majemuk dari investasi sebesar $13000 selama 
4 tahun dengan bunga 7% tiap 3 bulan?

4.Investigasi bunga yang diganti dengan uang $5000 selama 3 
tahun. Jika bunga tunggal dan dihitung bulanan:

2%
4%
8%
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MENEMUKAN LAMA WAKTU
Menemukan lama waktu adalah uang yang ditaruh sekarang, 
dengan bunga sampai jangka waktu tertentu, jadi dapat mengetahui
uang seluruhnya di masa depan.

Contoh 9
Berapa banyak yang Kathy perlukan di deposito untuk memdapatkan 
$50000 selama 3 tahun jika bunganya 5.2% per 3bulan?

gunakan Fv = Pv (1 + i)n                                 dimana Fv = 50000
50000= Pv (1+0.013)12                                   i   = 0.013

n =  12 minggu
Pv = $42820.99
Jadi perlu deposito $42821
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Latihan 5B.3
a.Hitunglah uang yang kamu perlukan untuk akumulasi $25000 selama 5 

tahun, jka bunga 4.5% / bulan?
b.Kamu punya rencana untuk beli mobil sebesar $23000 dalam 2 tahun. 

Bunga bankmu 5% . minggu. Berapa banyak yang kamu perlukan untuk
deposito sekarang agar kamu dapat beli mobil dalam 2 tahun?

c.Kamu menang lotre dan mau investasi uang tersebut. Orang akuntansimu 
menyarankan agar mendepositokan uang tersebut dengan bunga 5% / hari. 
Akuntan mengatakan setelah 2 tahun uangmu akan menjadi $88413.07. 
berapa banyak uang dari kemenangan lotre tersebut?

d. 30 tahun yang lalu ayah membeli beberapa tanah dalam suatu Negara 
yang harganya sekarang $225000. Jika inflasi setelah periode itu 3.5%. 
berapa jumlah uang asli dari property tersebut?

e.Sebelum berangkat ke luar negeri untuk 3 tahun ke india, saya deposito 
sejumlah uang di bank dengan bunga 6% / tiga bulan. Ketika saya pulang 
dari perjalanan saya uang saya menjadi $9564.95. berapa banyak uang 
yang ditahuh sejak saya sebelum pergi?
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MENENTUKAN PERIODE WAKTU
Setelah kita mengetahuhi berapa lama kita harus investasi uang 
untuk mengetahui berapa banyak uang di masa depan.

Contoh 10
Berapa lama Jack harus investasi $4000 dengan bunga 6.45% / 

setengah tahun jika untuk menjadi $10000 ?
gunakan Fv = Pv (1 + i)n                                        dimana Fv = 10000

10000= 4000 (1+0.03225)n                              Pv = 4000
n= 28,9                                             i = 0.03225

Jadi , diperlukan 29 setengah tahun, yaitu 14.5 tahun



hogasaragih.wordpress.com



hogasaragih.wordpress.com

Latihan 5B.4
Orang tuamu memberi kamu $8000 untuk beli mobil tetapi mobil yang 
kamu inginkan harganya $9200. Kamu deposito uangmu dengan bunga 
6% / bulan. Berapa lama sampai kamu dapat membeli mobil yang kamu 
inginkan?

Sepasang suami-istri  mendapatkan warisan $80000 dan didepositokan 
dengan bung  / 3bulan. Mereka berharap uang mereka menjadi $45000. 
Berapa lama mereka dapat mencapai jumlah yang diinginkan?

Deposito bisnis sebesar $80000 dengan bunga  /bulan. Berapa lama
sampai uangnya menjasi 2 kali lipat?

Investor mendepositokan uang sejumlah $12000 dengan bunga 5% / 
hari. Berapa lama investor tersebut mendapat  tambahan sebesar 
$5000?
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MENEMUKAN SELISIH BUNGA TAHUNAN
Kita kombinasikan investasi dimana sekarang dan hasilnya setelah

waktu tertentu, kita hitung selisih bunga tahunan.

Contoh 11
Jika iman deposito $5000 dengan bunga per bulan dan setelah  2.5
tahun kemudian menjadi $6000, berapa bunga tahunannya? 

gunakan Fv = Pv (1 + i)n                                        dimana Fv = 6000
6000= 5000 (1+i)30                                    Pv = 5000

n = 2.5 x 12 = 30

i = 0.00609589 / bulan             jadi kita perlukan 7.32% 
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GRAFIKGRAFIK--GRAFIK GRAFIK 
KALKULATOR:KALKULATOR:

Menggunakan rumus TVM pada kalkulator unuk menjawab, atur fungsi kalkulator sampai
terlihat TVM pada layar kalkulator. 

Catatan : 2.5X12 = 30 bulan
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Kita Kita menemukanmenemukan ratarata--rata rata bungabunga tahunantahunan yang yang diperlukandiperlukan..
JadiJadi bungabunga per per tahunnyatahunnya adalahadalah 7.32 %.7.32 %.

LATIHAN 5B.5
Seorang investor  membeli uang koin dengan harga 10 0000 dan berharap tiga

tahun kemudian dapat menjualnya kembali dengan harga 15 0000. Bagaimana
penungkatan nilai koin per tahunnya pada periode ini? Asumsikan nilai koin per 
tahunnya mengalami peningkatan.

Jika saya mendepositokan uang 5000 dalam sebuah rekening yang memberikan
bunga per bulan, dan tahun kemudian jumah uang pada rekening totalnya
6165, berapa rata-rata bunga tahunan yang diberikan dalam rekening?

Pasangan suami istri yang masih muda menginvestasika uan sebesar 9000 dalam
sebuah rekening,yang memberikan buna tahunan. Tiga tahun kemudian, uang
dalam rekening menjadi 10 493.22. berapa bunga rata-rata yang diberikan?

Seorang investor membeli parcel seharga 15000 dan menjualnya 4 tahun
kemudian seharga 24 500. Biasanya dia membeli sebah rumah seharga 105 
000 dan 7 tahun kemudian menjualnya dengan harga 198 000. Investasi yang 
mana yang memiliki kenaikan nilai presentasi rata-rata per tahun terbesar?  
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