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E.                         Pinjaman dan Hutang

Hoga Saragih
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Cara yang paling murah untuk membeli apa yang kamu inginkan adalah
membayar secara tunai karena semua yang kamu bayar adalah harga dari
produk yang dijual. Kenyataannya, banyak pedagang akan memberikan
diskon pada harga yang diiklankan jika kamu bernegosiasi untuk membayar
secara tunai. Maka dari itu, banyak pelanggan yang tidak siap untuk
membayar secara tunai, barang yang dijual dan mereka tinggal dengan
pilihan; apakah mereka akan menyimpan uang dan membelinya pada masa
yang akan datang, atau apakah mereka meminjam uang dan membelinya
segera? Semua peminjaman melibatkan sebuah harga ( keuntungan) dan
penting bahwa pelanggan sepenuhnya sadar bahwa harga yang 
sebenarnya pada setiap peminjaman adalah sebuah pilihan, jadi mereka
dapat memilih pilihan yang terbaik.
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Pembayaran atas syarat - syarat

Banyak produk yang berlangganan seperti TV, DVD, barang –
barang kain putih, mobil, dapat dijual dengan bersyarat dari
pedagang. Secara khusus, deposito yang kecil ( atau dalam
beberapa kasus yang tidak berdeposito ) dibutuhkan, dan kemudian
produk yang dibayarkan secara bertahap sama dengan cicilan atau
angsuran. Beberapa transaksi yang diiklankan sebagai “ bunga
bebas”, walaupun ini secara umum, berarti bahwa bunga sudah
menjadi faktor di dalam harga. Toko eceran biasanya memberikan
kredit dari perusahaan keuangan.
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Contoh 29

Sebuah TV yang diiklankan, dijual seharga $1240 atau akan dijual
dengan syarat deposito 20% dan dibayarkan selama 24 bulan dengan
pembayaran $49.50 per bulan.
A. Hitung deposito yang dibutuhkan B. Hitung jumlah uang yang dipinjam
C. Hitung jumlah pembayaran yang dibuat D. Hitung bunga yang dibayarkan

A. Deposito = 20% dari $1240 = $248
B. Uang yang dipinjam = $1240 - $248     = $992
C. Jumlah pembayaran = $49.50 x 24        = $1188
D. Bunga yang dibayarkan = $1188 - $992     = $196
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Latihan 5E.1

1.Sebuah Holden Astra seharga $63 per minggu selama 5 tahun, 
setelah membayar deposito sebesar 35% yaitu seharga $18990.
A. Hitung deposito yang dibutuhkan
B. Berapa besar uang yang kamu pinjam setelah membuat deposito?
C. Cari jumlah pembayaran yang telah dibuat selama periode 5 tahun
D. Hitung jumlah bunga yang dibayarkan
E. Berapa harga mobil secara keseluruhan
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2. Tye sedang mencari TV baru yang berlayar digital 109 cm. Pada
suatu ketika Redneck Rentals mempunyai tersebut seharga $3900 
tunai, atau ketika kamu membelinya, syaratnya adalah 20% 
deposito selama 3 tahun dan sama dengan pembayaran $115 per 
bulan.
A. Hitung deposito yang dibutuhkan
B. Cari jumlah pembayaran yang dibuat
C. Berapa harga TV secara keseluruhan
D. Berapa bunga yang dibayarkan
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3. Warren tertarik untuk membeli sebuah mobil seharga $48990. 40% 
deposito dibutuhkan dan keuangan dapat ditetapkan dengan
pembayaran $149 per minggu selama 5 tahun.
A. Hitung deposito yang dibutuhkan untuk membeli mobil.
B. Berapa jumlah uang yang dipinjam?
C. Hitung jumlah pembayaran yang dibuat selama 5 tahun
D. Hitung bunga yang dibayarkan
E. Berapa harga mobil Warren?
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PENGURANGAN PINJAMAN YANG 
SEIMBANG
Saat kau membeli barang pada masa-masa tersebut seperti yang 
sudah dipelajari dalam latihan sebelumnya, kau sebenarnya 
meminjamkan uang, biasanya dari perusahaan keuangan. Institusi 
keuangan didahului oleh kode kredit konsumen untuk menghitung 
dan mengutip persentasi bunga berdasarkan pengurangan yang 
seimbang untuk pinjaman dasar.

Ini berarti bahwa bunga dihitung dari pengurangan yang balance 
dari pinjaman. Jadi bunga menurun saat pinjaman dibayarkan. 
Periksa tabel di bawah ini untuk melihat bagaimana pinjaman 
sebesar $1,000 diambil setelah 12 bulan dengan bunga 12% per 
tahun yang dibayarkan per bulan.
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Beritahu bahwa pembayaran secara tetap per bulan sebesar $88.85 
digunakan untuk menurunkan keseimbangan pinjaman hingga nol. 
Jumlah yang belum lunas menurun karena jumlah pembayarannya 
melebihi bunga. Bunga per bulan menurun sebagai persentase 
bunga diisi di pengurangan yang balance.

Tipe peminjaman seperti ini adalah sebuah contoh dari nilai sebuah 
benda per tahun (bandingkan tabel dengan lembar kerja di halaman
258). Ada debet awal, bunga ditambahkan setiap periode tapi 
pembayaran dikurangi dan keseimbangan dikurangi menjadi nol.
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Pembayaran pinjaman dengan mudah dihitung 
menggunakan formula:
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atau program keuangan di kalkulator grafik.
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$88.85 pembayaran per bulan diperlukan.
Atau, dengan menggunakan kalkulator grafik, masukkan nilai seperti 
yang ditunjukkan dan selesaikan untuk menemukan PMT.
N = 12, I% = 12, PV =1000, FV = 0, P/Y = 12, C/Y = 12
dan, $88.85 pembayaran per bulan dihitung.
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LATIHAN 5E.2
1. Sebuah pinjaman sebesar $5,000 diambil lebih dari 

3 tahun dengan bunga per tahun 9.5% yang diisi per 
bulan.

a. Tunjukkan pembayaran per bulan untuk melunasi 
pinjaman $160.17.

b. Lalu, salin dan lengkapi tabel di bawah untuk 
menemukan balance dari pinjaman setelah 3 
tahun.
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2. $25,000 dipinjam selama 5 tahun dengan 7,25% 
bunga per tahun diisi per kuarter.

a. Tunjukkan bahwa pembayaran per kuarter 
mewajibkan untuk melunasi pinjaman $1,501.40.

b. Lalu, salin dan lengkapi tabel di samping untuk 
menemukan pinjaman yang balance setelah 1 tahun.
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3.   Periksa lembar kerja di bawah ini untuk 
menunjukkan kemampuan dari sebuah pinjaman 
sebesar $30,000 yang diambil lebih dari 5 tahun 
dan bunga per tahunnya 8% diisi per bulan. 
Pembayaran telah dihitung sebesar $608.29 
dengan menggunakan rumus pada lembar kerja.
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a.  Berapa jumlah balance setelah 6 bulan?
b.  Berapa banyak pinjaman berbunga dibayarkan dalam:

i. bulan 1 ii. bulan 2

Hitung perbedaan jawaban di bawah.

c.  Berapa banyak bunga dibayarkan dalam:
i. bulan 1 ii. bulan 2

Hitung perbedaan jawaban di bawah.
Tekan ikon lembar kerja untuk mengisi lembar kerja dari 
CD. Isi baris 16 ke bawah untuk akhir dari bulan ke-60.

d.  Berapa banyak bunga dibayarkan di bulan ke-60?
e.  Berapa banyak pinjaman berbunga yang dibayarkan di 

bulan ke-60?
f.   Berapa banyak bunga dibayarkan seluruhnya?



hogasaragih.wordpress.com

PINJAMAN PRIBADI
Cara biasa untuk meminjam uang pada keuangan 
pembelian mobil, pembayaran dari biaya pendidikan, 
dana liburan atau untuk merenovasi rumah yang diambil 
sebuah pinjaman pribadi dari sebuah bank atay institusi 
keuangan lainnya. Pinjaman ini secara umum adalah 
pinjaman jangka pendek (kurang dari 10 tahun), 
menawarkan pilihan dari persentase yang sulit atau 
persentase variabel dan mempunyai pilihan dan masa-
masa pembayaran yang fleksibel.
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• Pinjaman persentase yang  tetap adalah situasi dimana 
persentase bunga diperdetail menjadi masa-masa yang 
lebih spesifik. Pembayaran pinjaman diset dan tanpa 
ekstra bisa dilunasi.

• Pinjaman persentase variabel adalah situasi dimana 
persentase bunga dapat bervariasi, dengan perubahan-
perubahan dalam persentase bunga resmi lebih dari 
pembayaran pinjaman minimum dapat dibuat.

• Seringkali biaya penerimaan pinjaman (sebagai contoh 
$125) diisi untuk menutup biaya dan biaya administrasi 
(untuk contoh $6 per bulan) diisi untuk menutup biaya 
pemasukan.
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Rumus atau program keuangan di kalkulator 
grafik bisa digunakan untuk menghitung 
pembayaran pelanggan yang dibutuhkan untuk 
pinjaman penguarangan seimbang. Sekali 
pembayaran pelanggan dihitung, bunga total 
yang diisi pada pinjaman bisa dikerjakan dengan 
menggunakan:
Bunga total = total pembayaran – pinjaman berbunga

= 
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LATIHAN 5E.3

1. Ally mengambil pinjaman pribadi untuk membeli mobil $800,000 
lebih dari 5 tahun dengan bunga 15% per tahun.
a. Temukan pembayaran per bulan.
b. Hitung bunga total yang Ally bayarkan berdasarkan pinjaman.
c. Berapa balance yang belum lunas setelah 2,5 tahun 

pembayaran?
d. Jelaskan mengapa Ally masih mempunyai lebih dari setengah 

pinjaman untuk dilunasi setelah setengah dari periode pinjaman 
tersebut terlewati.
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2. Cherian menghasilkan pinjaman pribadi 
sebesar $5,000 untuk liburan dibayarkan per 
bulan lebih dari 2 tahun dengan 9.15% bunga 
per tahun yang diisi per bulan.
a. Hitung pembayaran per bulan.
b. Berapa bunga total yang harus Cherian bayar untuk 

pinjaman?
c. Temukan balance yang belum lunas setelah 

membayar pinjaman untuk 1 tahun.
d. Mengapa masih ada lebih dari setengah pinjaman 

dilunasi setelah setengah dari periode peminjaman 
terlewati?
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3. Perhatikan pinjaman sebesar $25,000 dan 
bunga 8.5% per tahun diisi per bulan. Hitung 
pembayaran pinjaman per bulan jika pinjaman 
diambil selama:

a. 3 tahun
b. 5 tahun
c. 7 tahun
d. Pinjaman mana yang diisi bunga terakhir? 

Mengapa?
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4. Dave dan Debbie mengambil pinjaman 
sebesar $9,000 lebih dari 3 tahun untuk dana 
renovasi rumah. Bank akan mengisi mereka 
75% per tahun. Mengapa?

a. per malam
b. per bulan
c. per kuarter
d. pinjaman mana yang terisi bunga paling sedikit?
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5. Pinjaman mana yang mengisi bunga yang 
sedikit?
a. $20,000 lebih dari 5 tahun dengan bunga 10.25% 

per tahun yang diisi per bulan dan dibayarkan per 
bulan.

b. $20,000 lebih dari 6 tahun dengan bunga 10% per 
tahun yang diisi per bulan dan dibayarkan per bulan.

c. $20,000 lebih dari 4 tahun dengan bunga 10.5% per 
tahun yang diisi per bulan dan dibayarkan per bulan.
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PENYELIDIKAN 5                    
MEMBANDINGKAN 

PERSENTASE PINJAMAN

Lenny memerlukan sebuah pinjaman 
pribadi untuk membeli mobil baru. Dia 
menginvestigasi pinjaman sebesar 
$20,000 yang dibayarkan lebih dari % 
tahun dan memiliki 2 pilihan.
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• Pilihan 1: 7.2% bunga per tahun diisi per 
kuarter dan dibayarkan per 
kuarter.

• Pilihan 2: 7% bunga per tahun diisi per 
kuarter dan dibayarkan per 
kuarter.

Pilihan mana yang harganya kurang dari 
bunga?
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Yang dilakukan?
1. Untuk setiap pilihan, hitung pembayaran 

pelanggan yang diwajibkan, pembayaran 
total dibuat lalu bunga total diisi.

2. Pilihan mana yang terbaik dan dari 
berapa banyak?
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Kamu sebaiknya sudah menemukan bahwa tidak ada 
perbedaan terlalu banyak antara dua pilihan. Kita bisa 
bilang bahwa 7.2% bunga per tahun yang diisi per bulan 
dan membayarkan per bulan sama saja dengan 
mendekati 7% per tahun, bunga mengubah kuarter dari 
kuarter per bulan. Perbandingan awal dari dua pilihan 
adalah sulit karena bunga dihitung dan pembayaran. 
Salah satu cara untuk membandingkan persentase yang 
akan diubah keduanya menjadi dasar tahunan. Kita bisa 
menyebut ini suku bunga tahunan yang efektif untuk 
pinjaman seimbang yang berkurang.
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Untuk pilihan 1, pembayaran per bulan diwajibkan sebesar 
$397.92.
pembayaran per tahun = $397.92 x 12 = $4,775.04
• Untuk menemukan persentase per tahun yang efektif, 

kita menggunakan kalkulator grafik yang memasuki 
variabel seperti ditunjukkan dan menyelesaikan 1%.

• N =  5, PV = 20000, PMT = -4775.04, FV = 0, P/Y = 1, 
C/Y = 1

• Persentase tahunan yang efektif adalah 6.21% per 
tahun.
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3. Gunakan metode di atas untuk menemukan persentase 
tahunan yang efektif untuk pilihan 2.

4. Pinjaman sebesar $12,000 diperlukan lebih dari 4 
tahun.
a. Bank A menawarkan persentase 8.79% per tahun dengan 

bunga dan pembayaran diisi per bulan.
b. Bank B menawarkan 8.65% per tahun dengan bunga dan 

pembayaran diisi per kuarter.
c. Ubah setiap persentase menjadi persentae tahunan yang 

efektif lalu nyatakan persentase terbaik yang ditawarkan, 
periksa jawabanmu dengan menghitung bunga total yang diisi 
oleh tiap bank.
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5. Rani perlu meminjam sebesar $15,000. Dia pergi ke 
banknya dan dapat meminjam dengan bunga 10% per 
tahun. Tetapi manajer bank tersebut memberi Rani 
pilihan dalam menghitung bunga dan pembayaran:
a. tahunan
b. per kuarter
c. bulanan
d. mingguan
Ubah tiap pilihan di atas ke dalam persentase tahunan 
efektif dan nyatakan pilihan yang seharusnya diambil 
Rani.

6. Jelaskan mengapa pilihan mingguan adalah yang 
terbaik untuk Rani. (Ingat: pikirkan tentang pengurangan 
balance dari sebuah pinjaman.)
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PINJAMAN RUMAH
Membeli sebuah rumah adalah pembelian terbesar yang 
akan sebagian besar orang buat dalam kehidupan mereka. 
Institusi keuangan mempunyai kategori khusus untuk 
pinjaman dengan lebih spesifik  untuk pembelian properti 
yang dikenal dengan nama pinjaman hipotek.
Sebuah hipotek memungkinkan institusi keuangan tersebut 
untuk menjual property jika pembayaran pinjaman 
digagalkan.
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Pinjaman ini biasanya untuk sejumlah besar uang (contohnya, $50,000 
sampai $500,000) tapi diambil lebih dari 10-30 tahun sehingga 
sanggup membayar.
Perhituungan bunga pada dasarnya sama dengan pinjaman pribadi 
dengan bunga secara umum dihitung per bulan dari pengurangan 
balance sehingga pinjaman yang dibayarkan. Tetapi, persentase bunga 
biasanya lebih rendah daripada pinjaman pribadi (contohnya, 6%-9% 
dibandingkan dengan 9%-14%).
Banyak institusi menawarkan pinjaman rumah dengan kondisi yang 
berbeda-beda, struktuur keistimewaan dan biaya, kewajiban pajak di 
hipotek, biaya kantor penanaman tanah, asuransi hipotek dan biaya 
pelayanan yang sedang berlangsung.
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Dengan pinjaman pribadi, pinjaman rumah dikunci dalam 
persentase yang tetap atau ditinggalkan pada persentase 
variabel. Beberapa pajak bahkan bisa di’split’ untuk 
memiliki setengah pinjaman yang diisi pada persentase 
yang tetap dan setengah persentase variabel.
Jika persentase bunga pada pinjaman pada contoh no 31 
di-fixed untuk 3 tahun ddengan bunga 8.5% tapi setelah 3 
tahun ditingkatkan 9.5% per tahun lalu pembayaran per 
bulan akan perlu untuk ditingkatkan untuk menutup 
kenaikan persentase. Sebelum pembayaran yang baru 
bisa dihitung, hutang yang belum lunas harus diselesaikan.
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TUGAS 5E.4
1. Biaya sewa rumah sebesar $ 140 000 untuk 25 tahun  dengan bunga 

bulanan.Kalkulasikan berapa biaya pengembalian minimum tiap bulan jika 
diketahui persentase bunga sebagai beruikut :

a.7 % p.a         b.8% p.a       c.9% p.a        
d.Diskusikan efek dari kenaikan persentase bunga pinjaman sebesar 1%

2. Pinjaman sebesar $ 150 000 disetujui untuk 25 tahun dengan bunga
sebesar 7,8%  dengan pengembalian bulanan dan bunganya.Hitung:

a.biaya pembayaran minimum per bulan
b.total  bunganya
c.hutang yang besar setelah 2 tahun dengan minimum pembayaran bulanan
d.Berapa yang hutang yang harus dibayar selama 2 tahun? 
e.Berapa bunga yang harus dibayar selama 2 tahun?
f.Berapa biaya pembayaran bulanan bila bunganya sebesar 8,8% setelah 2  
tahun?
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3.Medaline meminjam $ 175 000 untuk pembelian rumah.Bunga yang harus  
dibayar 8,75% selama 20 tahun.
a.Cari nilai minimum pembayaran Madelaine tiap bulan.
b.Berapa besar pembayarannya setelah 5 tahun cicilan.
c.Jika pesentase bunga naik menjadu 10% apakah biaya cicilan minim um akan 

naik juga?
d.Berapa total uang yang dibayarkan selama 20 tahun,asumsikan bunga rata –

rata 10% setelah 15 tahun.
4.Seorang pasangan meminjam $ 135 000 untuk membeli rumah mereka dengan 

bunga 9,25%,selama 30 tahun,Hitung:
a.biaya cicilan minimum bulanan
b.Besar hutang setelah 3 tahun dengan pembayaran minimum bulanan
c.Cicilan minimum yang baru jika bunga turun menjadi 8,25% setelah 3 tahun
d.Jika pasangan tersebut memutuskan untuk membayar harga 

sebenarnya,berapa lama hutang akan berhenti?
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STRATEGI UNTUK MEMINIMALKAN BUNGA
Kebanyakan orang akan mencoba untuk secepat mungkin untuk 

lunas.Berikut ini merupakan strategi bagi orang yang berhutang 
untuk cepat mencapai kelunasan hutang.

MEMBUAT CICILAN BERULANG ULANG
Banyak institusi keuangan akan menghitung bunga pinjaman setiap 

bulannya.Bagaimanapun juga beberapa institusi akan 
memperbolehkan cicilan yang berulang ulang,contoh, 2 mingguan,
dan beberapa pembayaran mingguan.
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Contoh 33 $ 160 000 dipinjamkan selama 25 tahun dengan bunga 
8,95%.bunga bulanan.a.Hitung biaya minimum cicilan bulananb.Jika
cicilan dibagi dua tetapi menjadi fortnightly,berapa  pinjaman fortnightls 
yang berkurang?c.Apa kira-kira bunga akan disimpan pada situasi ini?         

a. Gunakan kalkulasi grafik ,kita memecahkan PMT   
catatan : 25 x 12 = 300 bulan   
N = 300        I% = 8.95       PV = 0       P/Y = 12     C/Y =  12  
Biaya cicilan bulanan adalah $ 1337.24 

b. Cicilan 2 mingguan= $ 1337.24/2 = $ 668.62   Kita ubah pembayaran per 
tahun jadi 26,atur periode tiap tahun untuk 12 dan    penyelesaian untuk 
N.   
I% =8.95      PV = 160 000       PMT = -668.62      P/Y = 26       C/Y  = 12   
Pinjaman akan dibayar dalam 503.4 2 mingguan,503 penuh 2 mingguan
akan dicicil    penuh selama 19 tahun dan 9 kali 2 mingguan.   Pinjaman 
dibayar kembali dan 17 fortinight lebih cepat,147 fortinights lebih    cepat.

c. Perkiraan bunga = $ 1337.24 x 300 - $ 668.62 x 503.4 = $ 64 589    
catatan : Ini hanya perkiraan kalkulasi,tapi ini memberi ide bagus untuk     
efektifitas strategi.
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TUGAS 5E.5
1.Perkirakan pinjaman $ 210 000 selama 25 tahun denan 8.15 
%.bunga hutang bulanan.
a. Cari biaya minimum cicilan bulanan.
b. Jika cicilan menjadi setengahnya tetapi menjadi 

fortnightly,berapa banyak 2 mingguan dalam masa pinjaman.
c. Berapa perkiraan bunga yang akan dibayarkan?

2.Sebuah pinjaman $ 125 000 disepakati untuk 30 tahun dengan
9.25 %.Bunga bulanan.

a. Berapa biaya minimun bulanan?
b. Jika cicilan mendapat untung 4 tetapi menjadi 

mingguan,berapa banyak minggu dalam masa pinjaman?
c. Berapa kira-kira bunga yang ada?
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MEMBUAT CICILAN BESAR PER PERIODE
Jika pilihan disetujui lebih dari biaya cicilan minimum yang 

dapat dibayar.Ini merupakan akibat dari pengurangan prinsip yang
cepat dan bunga dapat dirubah.Pinjaman akan lunas lebih cepat 
dari masa pinjaman sesungguhnya. 
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CONTOH 34 Sebuah pinjaman disepakati 25 tahun dengan 8.25 %, bunga 
bulanan.   

a.Hitung biaya cicilan minimum bulanan.   
b.JIka $ 100 ditambahkan ke cicilan,berapa bulan yang akan terpotong?   
c.Berapa bunga yang ada?
a.Gunakan grafik kalkulator untuk memecahkan PMT   

N = 300,     I%   PV = 175 000     P/y = 12   
Cicilan pembayaran tiap bulan adalah $ 1379.79

b.Jika $ 100 per bulan ditambahkan,cicilan bulanan menjadi $ 1479.79.Kita    
memecahkan untuk N.   
I% = 8.25   PV = 175 000,     PMT = -1479.79,      FV  = 0,    P/Y  = 12   
Hutang tersebut akan dipinjam selama 244.7 bulan,244.7 bulan penuh akan    
ada cicilan,atau 20 tahun 4 bulan.Pinjaman dibayarkan kembali 4 tahun 8     
bulan lebih cepat.

c.bunga kira-kira =$ 1379.79x300-$1479.79x244.7 = $51 832   
catatan:meskipun perhitungan ini kira-kira,ini memberi kamu ide bagus      
untuk efektifitas strategi.   
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TUGAS 5E.6
1.Pinjaman $ 135 000 disetujui untuk 25 tahun dengan bunga 8.8%.bunga bulanan.

a.Hitung biaya cicilan minimam bulanan.
b.Jika $ 50  tiap bulan ditambahkan pada cicilan,berapa banyaknya bulan  yang 

terpotong ?
c.berapa kira-kira hutang yang diperoleh?

2.1 mengulang tetapi penyelidikan pengurangan masa pinjaman dan perkiraan bunga:
a.$ 100 tiap bulan ditambahkan            b.$ 200 tiap bulan ditambahkan

3.$ 195 000 di pinjam oleh sepasang orang muda untuk 30 tahun dengan  bunga 7.2$
a.Berapa pembayaran cicilan bulanan yang minimum?
b.Jika $ 80 ditambahkan pada cicilan,berapa banyak bulan yang terpotong untuk 

masa pinjaman?
c.Berapa perkiraan bunga yang ada?
d.Jika pinjaman dibayar 20 tahun,berapa cicilan minimum bulanan yang dibayarkan?
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INVESTIGATION 6
Baca artikel tersebut dan jawab pertanyaan berikut

Rata-rata bunga.  Bunga Institusi pribadi dan tabungan sepuluh dari 
seribu dolar dalam setahun pembayaran ulang.Meningkatkan 
pembayaran, atau cara merubah yang mereka buat, dapat membuat 
semuanya berbeda untuk biaya pembayaran, dengan rentang 
bunga.
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Untuk mendekati masa depan, sekarang dalam kesempurnaan waktu untuk 
memikirkan kembali kredit anda.Saving & Loan Credit Union Chief Executife Greg 
Connor mengatakan banyak orang tidak membayar cicilan pertama karena khawatir
dengan kredit mereka.”Para istri akan mulai kredit sekarang untuk melakukan 
pinjaman,jangan panik tentang mereka”dia berkata.”angka yang luas diluar 
pegadaian mempunyai pembayaran ulang untuk gadaian mereka dan bunga yang 
mereka bayar ketika mereka pertama keluar pinjaman.Sehingga banyak dari orang 
ini akan tidak merasakan akibat dari bunga pinjaman.”Jalan terbaik untuk 
meningkatkan kenaikan suku bungadengan pinjamanmu adalah memperbaiki yaitu 
membagikan jumlah uang cicilan.Jika kamu bisa melakukan hal ini,jadilah yakin 
bahwa kamu akan menjadi salah satu bagian pinjaman sama dengan institusi 
merubah keputusan untuk pembayaran ulang yang besar.Banyak orang kemudian 
membersihkan diri mereka sendiri meningkatkan bunga dengan pinjaman suku
bunga tetap, memiliki kesalahan.”merubah pinjaman Fixed-rate bukan hal yang 
terpenting untuk dilakukan.”kata pak Connor.merubah pinjaman rumah yang tidak 
tentu boleh membersihkan pembayaran dan poin dimana bunga merupakan faktor 
perubahan kurs sekarang.”satu pilihan populer adalah untuk menancapkan dengan 
faktor tetapi cicilian pinjaman berubah menjadi lebih besar.”kata dia.Jalan itu,kamu 
membayar dengan cepat pinjamanmu,kamu membayar bunga ketika suku bunga 
naik.kamu akan mempunyai peningkatan cicilan.
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Pertanyaan:
1.Mana yang terbaik ,menyimpan dollars dan berkurang tiap tahun atau pembayaran 

kembali?
2.Tipe pinjaman seperti apa yang fleksibel dan pembayaran kembali yang besar?
3.Mengapa beberapa orang memilih untuk pinjaman Fixed-rate?
4.Jelaskan kerugian memilih pinjaman Fixed-rate dari pinjaman Variable?
5.Apa saranmu untuk orang lain yang mempunyai pinjaman variable dan mempunyai

bunga .
6.Jelaskan bagaimana meningkatkan pembayaran atau merubah jalan mereka akan 

membuat bantuan.Gunakan kalkulasi dan demonstrasi dalam jawabanmu.
PENGURANGAN MASA PINJAMAN

Membuat pembayaran kembali tiap periode merupakan strategi yang efektif jika 
pinjaman variable.Ini tidak berlaku untuk pinjaman suku bunga tetap. Meskipun masa 
pinjaman dikurangi biaya cicilan minimum lebih besar.Pinjaman akan seimbang jika 
pengurangan pengeluaran dan bunga seimbang.
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TUGAS 5E 7
1.Pinjaman rumah sebesar $ 155 000 disetujui dengan bunga 8.95%.bunga      

bulanan.hitung:
a.30 Tahun         b.25 Tahun          c.20 Tahun         d.15 Tahun

2. Pasangan muda butuh pinjaman $ 155 000 untuk membeli properti.Mereka 
setuju dengan bunga 8.35%. bunga bulanan dan cicilan maximum $ 1000 
tiap bulan..Perkirakan lama masa pinjamam.

PRINSIP MEMBUAT LUMP-SUM CICILAN
Prinsip dari cicilan hutang ditambahkan dengan bunga.Dalam pinjaman 

yang sesungguhnya,cicilan digunakan untuk hanya untuk partisipasi yang 
kecil untuk prinsip.Jumlah pinjamam tidak turun banyak dalam masa 
pinjaman yang sungguh.Jika Lump-sum cicilan dari prinsip yang 
terbentuk,khususnya sungguh hidup,bunga dapat disimpan dan masa 
pinjaman akan berkurang.
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Contoh 35
Alwin pinjam meminjam uang sebesar$ 130 000 dengan bunga 7.95%.bunga 
bulanan.Minimum pembayaran dalam 25 tahun adalah $ 999.06  

a.Hitung besart uang setelah 1 tahun cicilan  
b.Jika Alwin Mengembalikan uang $ 1000 dan membayar Lump-sum cicilannya  

setelah satu tahun. Hitung berapa cicilan tiap bulannya?
c.Berapa rata-rata bunga yang disimpan dalam  pinjaman?

a.Kita menghitung besar uang setelah 12 bulan dengan cicilan $ 999.06    
N = 12    I % = 7.95   PV= 130 000      PMT = -999.06    P/V = 12   C/V = 12. Ini 
adalah besar uang $ 128 284.67 setelah 12 bulan

b.Kita mengambil $ 1000 dari besar uang.PV = 127 284.67 dan hitung waktu 
membayar uang.   Dengan menggunakan penghitung grafik kita cari N   I% = 7.95      
PV = 127 284.67   PMT = -999.06   FV = 0  P/Y = 12   C/Y = 12   Sejak N= 281.42 ini 
diambil dari 281+12 = 293 semua bulan untuk membayar    pinjaman,7 bulan penuh 
potongan pinjaman.

c.Kira – kira simpanan bunga = $ 999.06 x 300 - $ 999.06 x 293.4 - $ 1000 =   $ 5574.
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Latihan 5E.8

1. Chole meminjam $ 105 000 dengan bunga 8.35%.kalkulasi bulanan.minimum biaya 
cicilan untuk 25 tahun $ 834.91

a.berapa besar uang setelah 2 tahun dengan minimum cicilan?
b.setelah 2 tahun Choloe menang $ 2000 dan membayar pinjamannya.Berapa biaya 

bulanan yang akan dibayar?
c.Berapa perkiraan simpanan bunga Chloe ?

2. Lihat kembali soal nomor 1 dan asumsikan bahwa Chloe membayar $ 2000 
pinjamannya setelah 10 tahun berahir intensif 2 tahun.

a.Berapa besar  uang setelah 10 tahun minimum pembayaran
b.Berapa besar biaya bulananuntuk membayar pinjamannya setalah membayar $ 

2000?
c.apa perkiraan bunga yang Chloe akan simpan?

3. Lincoln meminjam $ 165 000 dengan bunga 7.35 %.bunga bulanan selama 30 
tahun.hitung perkiraan bunga setelah mencicil $ 5000 pada ahir 1 tahun dibanding 
setelah 20 tahun.jelaskan jawabanmu!
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INOVASI PINJAMAN RUMAH

Kompetisi yang intensif dalam pasar kredit rumah, banyak peminjam
membuat inovasi pinjaman untuk membantu para peminjam 
membayar pinjamannya dengan bunganya.

GARIS KREDIT 
Pinjaman ini akan mengalami peningkatan dan statistik bank 1 
dalam 3 baru pinjaman rumah adalah Garis kredit.dengan tipe 
pinjaman ini kamu membayar dan beberapa pendapatan adalah 
deposit dalam pinjaman.Kartu kredit dapat digunakan untuk 
membayar dan menarik uang untuk kehidupan.Kartu kredit bulanan 
harus dibayar sebelun terkena bunga bulanan.Tabungan 
pengurangan pemasukan keseimbangan pinjaman dengan 
minimum pembayaran bulanan.Membayar dengan kartu kredit 
kemudian penarikan pinjaman kartu kredit dengan nilai maksimum 
sampai pendapatan mengurangi pinjaman tersebut.Meskipun.garis 
kredit meningkat bunganya dari produk standar.
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Rekening hipotesis
Banyak institusi keuangan diluar fasilitas mortgage offset.Menyimpan uang di tempat 
penyimpanan dan mendapat bunga ,uang dapat disimpan mortgage offset 
accounts.uang disimpan akandi seting dengan mortgage balance dengan offset 
accouns balance.Contoh,peminjam dengan $105 000 pinjaman dengan bunga 
8%.Jika $ 10 000 didepositokan, kemudian peminjam hanya akan merubah menarik 
dalam $ 95 000($ 105 000 - $ 10 000)

Layanan rekening hipotesis
Bayar gajimu ke wise-loan pinjaman rumah, ini akan mengurangi 
keseimbanganmu dan kamu akan membayar bunga.contoh menyimpan $54 488 
dalam $ 100 000 pinjaman,dan berahir cicilan 8 tahun lebih cepat.kamu telah 
menyimpan 40%.

Bagaimana Disini :
Dengan wise-loan kita gajimu dibayar ke rekening pribadimu.pendapatan kerjamu 

mengurangi keseimbangan,tetapi kamu mempunyai akses uang yang 
mudah,untuk kehidupan.

Ini bekerja seperti ini:
- Tertarik dalam kalkulasi harian dari pinjaman.sehingga kamu menjaga pinjaman 

rumahmu.
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Belajar klaim iklan 40% dapat menyimpan cicilan rumah.Tetapkan lembar 
iklan yang mengilustrasikan cicilan rumah di tempat kerja.Kamu 
membutuhkanmembaca peraturan yang resmidan asumsikan sendiri 
penarikan bulanan untuk biaya hidup.Dapatkah menabung 40% ? 
Presentasikan Penemuanmu dalam sebuah laporan singkat dan grafik yang 
meningkat.

INVESTIGASI 8                                              MANAJEMEN SEBUAH KREDIT

Impian orang Australia adalah untuk mempunyai rumah sendiri.Untuk 
mencapai impian tersebut,kamu memerlukan cicilan rumah.Banyak pemain 
baru dalam pasar cicilan rumah dengan tampilan yang berbeda.
Apa yang dilakukan:

1. Jika kamu membutuhkan uang sebesar $ 100 000 selama 25 
tahun,Kunjungi situs 

www.cannex.com.au atau www.infochoice.com.au pelajari pilihan – pilihan 
dan  

investigasi semua pilihan.

http://www.cannex.com.au/
http://www.infochoice.com.au/
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2. Untuk pemilihan,jawab pertanyaan berikut:
a.Apa pilihan rata-rata yang paling sering ditawarkan?
b.Berapa biayanya?
c.Apa pilihan cicilannya?
d.Berapa cicilan yang berlaku?
e.Dapatkah gajimu didepositkan ke pinjamanmu?
f.Apakah penarikan juga berlaku?
g.Apakah pinjaman bisa dipindahtangankan?
h.Apakah kredit offset berlaku?
i.Dapatkah pinjaman terpisah?
j.Berapa biaya minimum cicilan bulanan?
k.Apakah rata rata uang bulanan ditawarkan?
l.Apakah ada biayanya?

3. Buat lembar iklan yang mensimulasi cicilan untuk pinjamanmu untuk satu 
atau dua tahun cicilan.Tunjukkan akibat dari ekstra pembayaran,penarikan 
atau biaya pembayaran dalam pinjamanmu.
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HANYA BUNGA PINJAMAN
Sebuah bunga pinjaman adalah satu dimana cicilan hutang hanya dibayar bunganya saja.
Prinsipnya tidak dibayarkan semuanya.Bunga pinjaman hanya akan lebih besar dari pada  cicilan 
bunganya.Seperti pinjaman yang dirancang untuk investor siapa boleh meminjam uang untuk 
invstasi property da saham.
Bunga dibayar untuk pinjaman,adalah pendapatan kembali dari dari bunga pinjaman dari bunga 
pinjaman semula.Pendapatan tidak dibayar ulang oleh investor yang akan membayar bunga 
dengan jumlah penuh karena jumlah pinjaman tidak berkurangpendapatan maksimum dapat 
dikurangi.
Skenario ini adalah salahsatu aplikasi dari kalkulasi bunga sederhana.
Kunci yang lain disini adalah investasi dalam properti. Dan saham akan penuh harapan dengan 
peningkatan pendapatan bersama dengan investor untuk menjual surat berharga kemudian 
membayar kembali uang yang dipinjamnya.

CONTOH 36
Seorang investor meminjam $ 80 000 untuk investasi ,dengan bunga 9.5% .Dia akan membayar 
seperempat bunga saja dan cicilan tapi pendapatan distribusinya 5%.Setelah 5 tahun dia 
berencana menjul menejemen tersebut untuk membayar pinjaman.

a.Hitung seperempat bunganya
b.Temukan perubahan bunganya
c.Berapa pendapatan distribusinya?
d.Berapa keuntungan yang hilang pada investasi ini pada tahun pertama?
e.Berapa bunga yang akan dibayar setelah 5 tahun?
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TUGAS 5E.9
1. Jelko meminjam uang $ 80 000 untuk  investasi rumah kecil,dengan bunga 8.45%.dia hanya akan 

membayar cicilan bulanan dan setelah 4 tahun berencana untuk menjual rumah tersebut.
a.Berapa bunga bulanan yang akan dibayar?
b.Berapa pembayaran pertama yang dapat diklaim?
c.Berapa banyak bunga yang akan dibayar setelah 4 tahun?

2. Pasar saham sedang meledak sehingga shani mengeluarkan uang $ 40 000 untuk investasi 
saham blue chip,dengan presentase keuntungan 4%.dalam pembayaran keuntungan.Dia hanya 
akan membayar bunga dan cicilan saja dengan bunga 7.85%.dan berencana akan menjul saham 
setelah 6 tahun.

a.Hitung bunga yang akan dibayar shani
b.Berapa pendapatan yang didapat Shani?
c.Berapa keuntungan yang hilang pada tahun pertama?
d.Berapa bunga yang akan dibayar Shani setelah 6 tahun.

3.   Pieter memprekdisi harga properti,sehingga dia meminjam $ 140 000 untuk investasi apartemen 
inner-city. Dia hanya akan membayar seperempat cicilan pada 10.15% tetapi mendapat $ 500 tiap 
bulan.

a.Berapa Pieter akan membayar bunga tiap seperempat?
b.Berapa bunga yang akan Pieter bayar?
c.Temukan berapa pendapatan bulanan yang diterima?
d.Berapa keuntungan yang hilang pada tahun pertama?
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BUNGA PINJAMAN YANG PADA 
PINJAMAN SEDERHANA

Pada awal pertemuan ,kita menghitung hanya pada prinsip bunga 
saja pada cicilan yang terbentuk.Bunga ini dirubah degan 
sederhana atau rata - rata datar. Dalam dunia komersial,jika prinsip 
pembayaran kembali kemudian harus dihitung Pengurangan 
jumlahnya.

Meskipun gambaran yang dikelompokkan dari temen dan angota 
keluarga dan setuju untuk membayar bunga dari pinjaman 
tersebut.Tetapi cicilan bunga dan dengan prinsip umum.Jika prinsip 
ini jadi dibayar ulang tetapi bunga akan diubah dalam jumlah 
penuh.kemudian efektifitas bunga akan meningkat.

Jika kita menghitung rata-rata bunga jika telah berubah dalam 
pengurangan jumlah kita mengurangi efektifitas dari bunga.
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CONTOH 37
Sebuah pinjaman selama 5 tahun dengan bunga 7.75%.bunga sederhana dengan cicilan bulanan.  
TUGAS 5 E.10
1. Hitung efektif bunga bulanan pengurangan jumlah uang jika pinjaman sebesar $ 20 000  untuk 

empat tahun dengan bunga 6.25%.Hitung bunga sederhana dengan cicilan bulanan.
2. Bunga sederhana untuk $ 8000 untuk dua tahun dengan bunga 7.05% dengan seperempat 

reguler cicilan.Hitung bunga efektif untuk seperempat pengurangan jumlah.
3. Jerri meminjam $ 15 000 dari ayahnya, dan setuju untuk membayar bunga datar dengan bunga 

8.4%.selama tiga tahun dengan cicilan reguler tiap bulan.Berapa rata rata efektif bunga yang Jerri 
bayar?

4. Jarrod membutuhkan $ 25 000 untuk membeli mobil baru.Dia mempunyai dua pilihan.
1.Pilihan yang pertama:Meminjam uang dari bank dengan bunga 9.25%.bunga bulanan dan cicilan 

dibayar bulanan selama lima tahun.
2.Meminjam dari bibinya yang kaya dengan bunga 5.25%.bunga sederhana dengan cicilan 

bulanan selama lima tahun.
a.Hitung efektif rate dari pilihan ke dua?
b.Pilihan yang mana yang harus dipilih Jarrod?
c.Berapa banyak uang yang harus dia simpan untuk melakukan pilihanmu?
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Ini adalah rumus yang akan merubah bunga datar ke bunga efektif.
Jika n adalah luas yang beralasan,rumus ini mengimplikasikan bahwa r adalah aproksimasi R.

CONTOH 38
Untuk pinjaman $ 5000 untuk lima tahun ketika cicilan menjadi setiap bulan dan bunga sebesar 8%.rata datar,Hitung 

efektif rate dari bunga tersebut.

TUGAS 5E.11
Kerjakan kembali pertanyaan Tugas 5E.10 gunakan rumus aproksimasi.Seberapa akuratkah rumus tersebut?

PENANAMAN MODAL
Panggila kembali bahwa keuntungan dari investor dibayar hanya dari bunga pinjaman.Prinsipnya adalah bunga 

dipinjamkan kembali untuk mendapat bunga.
Satu pilihan untuk menjual investasi untuk mendapat uang kembali lagi.Pilihan lain adalah untuk membagikan deposit 

dari rekening penyimpanan untuk membayar cicilian saat di ahir pinjaman.Seperti rekening untuk penanaman 
modal.Ini adalah aplikasi lain untuk nilai masa depan.

CONTOH 39
Pinjaman uang sebesar $ 10 000 dengan bunga 9%.selama tiga tahun,Hanya membayar buinganya akan dibentuk 

bulanan sampai ahir dari tiga tahun,$ 10 000 sudah dibayar kembali.Sebuah pinjaman modal diatur dengan 
deposit bulanan.

a.Berapa bunga yang harus dibayar tiap bulan?
b.Hitung cicilan bulanan yang dibutuhkan?
c.Berapa total uang yang dipinjam oleh peminjam?
d.Berapa total yang dibayarkan?
e.Accoun antara c dan d?
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Untuk mendapatkan $ 10 000 setelah 36 bulan yang diinvestasikan pada 6% per  tahun
dikumpulkan per bulan, kita memecahkan PMT menggunakan karculator grafik

N=36 I=6% PV=0 FV=10 000 P/Y=12 C/Y=12
Deposito bulanan yang diperlukan adalah $254.22
Biaya total yang dikenakan kepada peminjam

= total bunga yang dibayarkan + deposito total dalam dana beku
= $75X36+$254.22X36
=$2700+$9152.92
=$11851.92
Total biaya yang dibayarkan kepada pemberi pimjaman = total bunga yang diterima + 
pembayaran pokok=$2700+$10000=$12700

Selisihnya merupakan bunga yang diterima didalam dana beku yakni $848.08($12700-$11851.92)
Tantangan :
Cobalah kerjakan jika uang yang ditabung atau yang keluar berada pada kondisi contoh ini dimana

dana beku digunakan untuk membandingkan pembayaran pinjaman dengan pembayaran
bunga dan pembayaran pokok
Untuk tujuan akuntansi, nilai dari dana beku dapat dihitung sebagai masalah nilai annuitas
masa depan
Nilai buku debit dalam beberapa kasus berbeda antara debit asli dan nilai dari dana beku
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Contoh.40
Dari contoh 39, Hitunglah nilai dana beku setelah setahun
Jawab :
Kita tahu bahwa deposito bulanan $254.22 menghasilkan bunga 6% per tahun yang dikumpulkan

bulanan sehngga kita mendapatkan nilai masadepan dari dana tersebut setelah 12 bulan
N=36 I=6% PV=0 FV=10 000 P/Y=12 C/Y=12
Setelah 12 bulan maka ada $3135.95 pada dana beku.
Nilai buku debit = $10000-$3135.95=$6864.05
LATIHAN 5E.12

Debit sebesar $5000 harus dibayarkan setelah 4 tahun dengan menggunakan dana
beku.Pembayaran hanya seperempat bunga pada debit berlaku pada 10% 
pertahun.Deposito dana beku perbulan ditanam pada 5.75% per tahun.Dikumpulkan per bulan.

a. Berapa besar bunga pada debit yang dibayarkan seperempatnya
b.Seberapa besar dana pada dana beku yang perlu didepositokan per bulan
c.Hitunglah biaya total yang dikenakan kepada peminjam
d.Hitunglah biaya yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman
e.Berapa besar bunga yang dikenakan terhadap dana beku
f.Hitunglah nilai dana beku setelah 2 tahun
g.Hitunglah nilai buku debit setelah 2 tahun
h.Sebuah klub sepakbola meminjam $3000000 dari para anggota mereka untuk membangun fasilitas

latihan yang baru mereka membayar anggota tersebut bunga hanya separuh sebesar 5% per 
tahun dan merencakan untuk membayarkan kembali dana pokok setelah 5 tahun. Hitunglah:

i. Tagihan bunga separuh yang dibayarkan per tahun
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Jumlah yang harus dimasukkan kedalam dana beku dari pengeluaran tiap-tiap bulan jika
uang diinvestasikan sebesar 4.2% per tahun dikumpulkan per bulan

Nilai dana beku setelah 3 tahun
Nilai buku debit setelah 3 tahun
Berapakah biaya total yang dikenakan kepada klub bola tersebut
Apakah klub bola lebih baik membayar diawal dana pokok dan pembayaran kembali

bunganya?
Sebuah klub komunitas lokal meminjam $400000 dari anggotanya untuk membangun

aula yang baru,mereka membayar pembayaran bunga saja sebesar 8% per tahun
dan pencairan dana beku menghasilkan 6% per tahun dikumpulkan per bulan. 
Mereka akan membayar yang $400000 itu dalam jangkan 10 tahun hitunglah :

Tagihan bunga per tahun
Bunga total yang dibayarkan
Deposito per bulan yang dikenakan untuk dana beku
Nilai dana beku setelah 5 tahun
Nilai buku debit setelah 5 tahun
Biaya total aula tersebut yang dikenakan kepada klub
Apakah lebih baik klub membayar diawal dana pokok dan bunganya
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OVERDRAFT
Banyak perusahaan yang memberlakukan akun cek bisnis untuk
memfasilitasi kebutuhan perbankan mereka hari demi hari. 
Biasanya sebuah overdraft bisa dihubungkan dengan akun-akun
semacam ini. Artinya semakin banyak uang yang dicairkan dari
akun yang ada di dalamnya sama dengan batas yang disetujui. Hal 
ini membantu dalam masalah aliran dana dan merupakan cara yang 
efektif untuk meminjam uang dari bank. Ada beberapa dari ongkos
yang termasuk dalam mengoperasikan akun tersebut dan kredit siap
tersedia. Umumnya biaya-biaya inilah yang berlaku:

A. A loan approval fee yakni biaya yang dikenakan oleh bank untuk
biaya set up awal untuk overdraft. Beberapa bank mengenakan
biaya dengan skala yang berubah-ubah berdasarkan batas overdraft 
sedangkan yang lain mengen akan biaya tetap. Umumnya anda
dapat berharap untuk membayar paling tidak $ 600 atau 0,75% dari
batas overdraft.
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B.   A Kredit facility sering kali dikenakan perbulan untuk menutupi
biaya yang termasuk dalam mempertahankan
overdraft. Biaya bulanan yang umum biasanya
sekitar $15

C.   Excess transaction fee dikenakan untuk transaksi lain-lain diatas
batas biaya yang umumnya biasanya $ 0.50 
per transaksi atas 30 hari biaya per bulan

D.    A state government debit tax (gdt)dikenakan dalam setiap debit 
(pembayaran sebagai
berikut) Interest ( bunga) 
dikenakan per hari berdasarkan saldo
aktual dan ditambahkan ke dalam
akun setiap bulan. Suku bunga
beragam dan berdasarkan pada
tingkat pinjaman
bisnis ditambah margin ( batas )
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Contoh 41.
Hitunglah biaya untuk mempertahankan

overdraft selama satu bulan jika terdapat 65 
transaksi ( asumsikan 30 transaksi gratis dan
transaksi lainnya dikenakan biaya $ 0.50)

Kredit facility $ 15.00
Biaya transaksi
65 – 30 = 35 transaksi lain-lain
... 35 X $ 0,50 $ 17.50
Total biaya bank   $ 32.5    
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Contoh 42.
Hitunglah gdt yang dikenakan pada transaksi dibawah ini
Pembayaran $358
Pembayaran $ 1800
Biaya akun yang di debit $ 15
Jawab :
Dari tabel halaman sebelumya
$ 358 berlaku gdt 70 sen
$ 1800 berlaku gdt $ 1,5 
$ 15 berlaku gdt 30 sen
LATIHAN 5E.13

1. Hitunglah biaya untuk mempertahankan overdraft selama sebulan jika ada :  
asumsikan kondisinya sama dengan contoh diatas )
A.110 transaksi per bulan c. 187 transaksi perbulan
B. 26 transaksi perbulan d. 253 transaksi perbulan

2.     Hitunglah gdt yang dikenakan pada transaksi dibawah ini
A.Pembayaran $ 750 c. pembayaran $ 5312
B.Pembayaran $ 2300 d. pembayaran $ 400
E. biaya transaksi lain-lain yang didebit $ 10
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Contoh 43 
Hitunglah bunga yang dikenakan selama sebulan pada akun overdraft dibawah ini
jika suku bunganya 10,5% per tahun dan akun dibawah masih ada selama bulan
tersebut:

1 Nov saldo ($ 2800 ) O/D
15 Nov saldo ($ 10500) O/D
22 Nov saldo ( $ 9700) O/D

Jawab :
Untuk 1 Nov sampai 14 Nov bunga     = $ 8200 X 0,105 X 14/365 = $ 33,02
Untuk 15 Nov sampai 21 Nov bunga   = $ 10500 X 0,105 X 21/365 = $ 21,14
Untuk 22 Nov sampai 30 Nov bunga   = $ 9700 X 0, 105 X 9/365 = $25,11 

Total bunga    = $ 79,27
3.  Hitunglah bunga dibank selama sebulan pada akun overdraft di bawah:

A. 1 Okt saldo ( $ 3500 ) O/D asumsikan suku bunga 10,25 % per tahun (pt)
5 Okt saldo ( $ 5150 ) O/D

21 Okt saldo ( $ 2300) O/D
B. 1 Jul saldo ( $ 6800 ) O/D asumsikan suku bunga 9,75% pertahun

12 Jul saldo ( $ 3100) O/D
18 Jul saldo ( $ 5320) O/D
28 Jul saldo ( $ 7340 )O/D
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C.  1 April saldo ( $ 23200 )O/D asumsikan suku bunga 11,5% per tahun
7 April saldo ( $ 27300 )O/D

23 April saldo ( $21400) O/D
27 April saldo ( $29700 ) O/D

4.    Sebuah perusahaan menetapkan batas overdraft $ 25000 dengan mitra bank pada 1 Okt dan
transaksi-transaksi dibawah ini terjadi sebulan sebelumnya

Tgl ket pembayaran deposito saldo
1 Okt cek 1351 $5928.00 ($5928.00) O/D
4 Okt 1352 $646.50 ($659,50) O/D
8 Okt 1353 $7842.80 ( $9417.30) O/D
11 Okt cash $1500.00 ($7917.30) O/D
14 Okt 1358 $15584.64 ($ 23501.94)O/D
18 Okt cash $630.00 ( $17201.94)O/D
21 Okt 1356 $991,41 ($18193.35)O/D
25 Okt cash $4284,32 ( $13909.03) O/D
29 OKt 1354 $1616.38 ($1525.41) O/D

Hitunglah total biaya yang dikenakan pada akun ini pada bulan tersebut,jika bunga yang dikenakan sebesar 9,75% 
per tahun untuk saldo harian. Termasuk CFF dan biaya pemerint

5.     Kunjungilah web-sit bank besar ( www.anz.com.au, www.nab.com.au, www.westpac.com.au atau
www.commbank.com.au )dan selidikilah biaya persetujuan pinjaman terbaru, CFF,biaya biaya
transaksi lain,suku bunga dan biaya
a. $10000   b. $50000  c. $100000

http://www.anz.com.au/
http://www.nab.com.au/
http://www.westpac.com.au/
http://www.commbank.com.au/
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FREE DAYS CARDS (FDC)
Pemegang kartu kredit dikenakan biaya tahunan ( $18-$45)tetapi 
diberlakukanjuga periode bebas bunga sampai dengan 55 hari yang 
tersedia untuk pembilaan yang dibayarkan selama 25 hari dari
tanggal pernyataan ( kecuali untuk keperluan cash yang 
memberlakukan bunga dari hari yang ditentukan).
Jika pembelian tidak dibayar dalam 25 hari dari tanggal pernyataan
maka pemakaian kartu kredit kehilangan keuntungan dari periode
bebas bunga dan dikenakan bunga dari tanggal pembelian. Bunga
yang dikenakan pada saldo harian sampai barang tersebut dibayar
Banyak kartu kredit misalnya bank card, visa, master card, amerikan
ekspress dan Dinners Club diasosiasikan dengan kemudahan
tergantung program ‘’ rewards’’ point mereka.
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Membeli barang-barang secara gratis akan menghasilkan point terhadap
flyer, rabat pembelian dari sebuah mobil dan sebagainya. Banyak orang
menggunakan kartu kredit ini untuk hamper semua pembelian harian
mereka untuk grosir, bahan baker,pakaian dan sebagainya. Lalu mereka
membayar sebelum tanggal yang ditetapkan, sehingga tidak perlu
membayar bunga. Debit langsung dari sebuah akun tabungan adalah cara
yang hebat untuk meyakinkan pembayaran penuh yang terjadi pada saat
tanggal batas akhir. Suku bunga terbaru dikenakan sekitar 15% -17% per 
tahun
FEE FREE CARD ( FFC )
Tidak ada biaya tahunan untuk FFC tetapi tidak ada juga periode bebas
bunga. Pembelian barang-barang dan transaksi cash dikenakan bunga
sejak hari transaksi tersebut, dihitung terhadap saldo harian yang tak
terbayar dan ditambahkan kedalam saldo yang ada pada saat tanggal
pernyataan. Suku bunga pada kartu ini cenderung lebih rendah dari pada 
kartu FDC
Catatan : pembayaran minimal denga kartu kredit beragam tetapi umumnya 
3% dari saldo yang dimiliki atau $10 atau lebih
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KARTU KREDIT
Membeli secara kredit dengan menggunakan kartu kredit adalah hal yang 
lazim akhir-akhir ini. Kartu kredit yang paling banyak digunakan saat ini atau
tujuan ini adalah kartu kredit toko-toko eceran (yang hanya bisa digunakan
pada toko eceran tersebut) atau kartu kredit yang biasa digunakan misalnya
bank card, master cards,dan visa. Dalam faktanya masyarakat Australia 
memiliki sekitar $ billion kredit dalam kartu kredit.

RETAIL STORE CARDS (RSD)
Kartu-kartu tersebut mempermudah pelanggan untuk membeli barang-
barang secara kredit sampai dengan batas yang disetujui. Jika barang-
barang dibayar menjelang tanggal  ketetapan (sebulan setelah tanggal 
pernyataan )tidak akan ada bunga yang dikenakan,namun meskipun anda 
tidak membayar menjelang tanggal ini bunga yang ditetapkan adalah dari 
tanggal pembeliaan.
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Tips untuk menggunakan kartu kredit:
1.Yakinkan bahwa anda sudah paham bagaimana pola       

bunga yang ditetapkan
2.Bayarlah saldo secara penuh sebelum batas akhir / 

secepatnya untuk memperkecil bunga
3.Simpanlah kopian dari slip penjualan dan bandingkan 

harganya ketika pernyataan anda dating, untuk 
mencegah kesalahan perhitungan.

4.Gambarlah sebuah garis pada ruang kosong diatas 
total ketika anda menandatangani slip penjualan

5. Simpanlah daftar no kartu kredit anda dan no telepon 
pembatalan perpisah dengan kartu anda kalau –
kalau kartu kreditnya hilang atau dicuri.
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Contoh 44
Mac membeli sebuah microwave seharga $450 pada 
tanggal 15 Juni menggunakan VISA FDC (Suku Bunga  
16.09% pertahun). Surat pernyataannya menunjukkan 
pembelian ini tercatat 27 Juni dan dia diberi kesempatan 
25 hari sampai 22 Juli. Batas akhirnya untuk membayar
tagihan tanpa bunga
Apakah periode efektif bebas bunga terhadap
microwave ?
Hitunglah bunga yang dikenakan jika dia membayar
tagihan sebelum 22 Juli !



hogasaragih.wordpress.com

HItung bunga yang dikenakan jika dia membayar tagihan pada tanggal
25 Juli !

Jawab:
15 Juni – 30 Juni =  16 hari
1 Juli – 12 Juli =  22 hari
Periode gratis bunga =  38 hari
Jika $ 450 dibayar sebelum 22 Juli, maka harga $0.yang dikenakan
Jika $ 450 dibayar setelah 22 Juli, maka bunga dikenakan mulai dari

tanggal pembelian
Bunga = $ 450 x 0.169 x 41/365 {15/6 – 25/7} = 41 hari

= $ 8.54
Catatan :  perhitungan bunga di atas merupakan $ 0 yang    

disederhanakan dari bagaimana Bank menghitung bunga.
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Latihan 5E.14
Pada soal di bawah ini, asumsikan saldo dari masing-masing kartu kredit atau
overdraft 1.Pelajarilah pernyataan di bawah ini untuk menjawab pertanyaan di bawah
ini! 
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a.   Bagaimana
i) batas kreditnya ii) saldo penutupan iii)kredit yang 
tersedia

b.  Tuliskan persamaan yang menghubungkan i), ii), dan iii) di atas
c.   Kapankah

i) tanggal statement ii) batas akhir pembayaran
d.   Berapakah bunga setelah tanggal pernyataan yang merupakan

batas minimum pembayaran
e.  Berapa lama bunga “FD” yang diberikan dari  

i) Liberty Petroleum 
ii) Macs Liguor

f.  i) Bagaimanakah angka persentase tahunan
ii) Bagilah angka tahunan tersebut dengan 365. Apakah cocok

dengan suku bunga harian?
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g.i) bayaran apa yang dibuat terhadap akun selama periode statement ?
ii) Menurut Anda, apa arti Automatic Payment ?

h. i) Pembayaran minimum yaitu 3% dari saldo penutupan sebesar $ 10. Hitunglah 3% 
dari saldo penutupan itu!

ii) Berapakah pembayaran minimumnya ? Apakah cocok dengan statement ?
2. Meng membeli sebuah computer pada tanggal 20 Desember seharga $1700 dengan

menggunakan Master Card Fee Free (suku bunga 19.8% pertahun). Ia
membayar tanggal 15 Januari. Berapa besar bunga yang harus ia bayar?

3.  Yuka membayar 4 tiket konser (masing-masing $67) menggunakan VISA FD .Pada
tanggal 11 November, dia menerima statement tanggal 29 November dan
diberikan 25 hari untuk melunasi tagihan sebelum bunga sebesar 15.8% 
pertahun. 

Kapan terakhir Yuka dapat membayar tagihan dan bebas dari bunga ?
Jika Yuka membayar tagihan 2 Desember, hitunglah total biaya 4 tiket tersebut ?

4.     Justin membayar $ 950 untuk pelayanan air panas dengan menggunakan kredit
pada tanggal 4 Mei, lalu membeli DVD seharga $ 85 menggunakan VISA FD 
tanggal 10 Mei. Statement dikeluarkan 15 Mei dan menunjukkan suku bunga
16.5% pertahun dengan batas akhir 8 Juni. Ia membayar tagihan 10 Juni

Berapa lama periode gratis bunga yang diberikan kepadanya pada
Servis air panas ii) DVD

Hitunglah bunga yang dikenakan pada
Servis air panas ii) DVD 
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Contoh 45
Dori membeli Furniture seharga $ 1450 pada tanggal 20 Agustus menggunakan kartu kreditnya. 
Dia menerima statement pada tanggal 28 Agustus yang menyatakan bahwa pembayaran jatuh
pada tanggal 11 Desember. Dia membayar $200 pada tanggal 11 September. Hitunglah saldo
yang dimiliki pada tanggal 28 Desember untuk :

Kartu kredit “FD” dengan suku bunga 16.5% !
Kartu kredit “FF” dengan suku bunga 15.9%
Jawab:
Kartu kredit “FD”
Pembayaran $ 200 pada tanggal 11 September mengurangi tagihan hingga $ 1250. Saldo belum

lunas $ 1250 dikenakan bunga dari tanggal pembelian sampai terbayar. Jadi :
Bunga yang dikenakan = $1250 x 0.169 x 23/365 (20/8 – 11/9)

= $13.31
Saldo baru (11/9) = $1250 + $13.31

= $1263.31
Bunga yang dikenakan = $1263.31 x 0.169 x 17/365 (12/9 – 28/9)

= $9.94
Saldo baru (28/9) = $1263.31 + $9.94

= $1273.25
Kartu kredit “FF”
Karena tidak ada periode bebas bunga, maka bunga dikenakan dari tanggal pembelian
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Bunga yang dikenakan = $1450 x 0.159 x 9/365 (20/8 – 28/8)  
= $5.68

Saldo baru (28/8) = $1450 + $5.68  
= $1455.68

Bunga yang dikenakan = $1455.68 x 0.159 x 13/365 (29/8 – 10/9)
= $8.24

$200  sudah dibayar tanggal 11 September, jadi saldo sekarang  
= $1455,68 + $8.24 - $200 
= $1263.92

Bunga yang dibayar = $1263.92 x 0.159 x 18/365 (11/9 – 28/9)
= $9.91

Saldo baru (28/9) = $1263.92 + $9.91
= $1273.83

5. Ian membeli peralatan olahraga seharga $7000 tanggal 20 November menggunakan Kartu Kredit. Statement 
tertanggal 30 November dengan pemabayaran minimal $21. Jatuh tempo pada tanggal 14 Desember. Dia
membayar $100 pada tanggal 14 Desember. Hitunglah saldo hutang pada tanggal 30 Desember untuk :
Kartu kredit FD dengan suku bunga 16.5% pertahun 
Kartu kredit FF denga n suku bunga 15.4% pertahun

6.Gergina membeli TV baru seharga $1450 menggunakan kartu kredit pada tanggal 4 April. Statement tertanggal 23 
April dengan pembayaran minimal $43.50, jatuh tempo 10 Mei. Dia membayar minimumnya saja tanggal 10 Mei. 
Hitunglah saldo hutang tanggal 28 Mei untuk :
Kartu kredit FD dengan suku bunga 15.75% pertahun 



hogasaragih.wordpress.com

Kartu kredit FF dengan suku bunga 14.95% pertahun 
7.         Xin membayar tiket pesawat seharga $37.50 menggunakan kartu kredit FD (suku bunga 16.55% pertahun) 

tanggal 20 Juni. Statementnya tertanggal 29 Juni dengan 3%, jatuh tempo pada tanggal 12 Juli. Jika ia 
membayar 3% saja, tanggal 12 Juli dan saldo 20 Juli. Hitunglah bunga yang dikenakan atas tiket. Berapa 
banyak yang harus dia bayar jika ia memakai kartu kredit FF ? (suku bunga 15.95% pertahun)

KEPERLUAN CASH
Kartu kredit dapat digunakan untuk menerima tambahan cash, tetapi bunga dikenakan sejak tanggal tambahan

dibuat. Hal ini berlaku untuk promo kartu kredit FD juga. Bunga diperhitungkan harian atas tambahan ini dan
ditambahkan ke dalam statement 

Contoh 46
Gery menerima $1000 tambahan cash atas kartu kreditnya tanggal 8 Januari. Dia menerima statementnya
pada tanggal 20 Januari dan menerima tambahan cash lainnya pada tanggal 25 Januari sebanyak $500. 
Berapa banyak bunga yang harus dia bayarkan pada statementnya yang berikutnya 20 Februari mendatang? 
(Anggap bunga 16.9% pertahun)

Jawab :
Untuk 8/1 – 20/1 (13 hari), bunga = $1000 x 0.169 x 13/365 = $6.02
Bunga ditambahkan ke saldo misalnya dia berhutang $1006.02
Untuk 21/1 – 24/1 (4 hari), bunga = $1006.02 x 0.169 x 4/365 = $1.86 (belum ditambahkan)
Pada 25/1, saldo menjadi $1006.02 + $500 = $1506.02
Untuk 25/1 – 20/2 (27 hari), bunga = $1506.02 x 0.169 x 27/365 = $18.83
Pada 20/2, saldo = $1506.02 + $1.86 + $18.83 = $1526.73



hogasaragih.wordpress.com

Contoh 46
Gery menerima $1000 tambahan cash atas kartu kreditnya tanggal 8 Januari. Dia

menerima statementnya pada tanggal 20 Januari dan menerima tambahan cash 
lainnya pada tanggal 25 Januari sebanyak $500. Berapa banyak bunga yang harus
dia bayarkan pada statementnya yang berikutnya 20 Februari mendatang? (Anggap
bunga 16.9% pertahun)

Jawab :
Untuk 8/1 – 20/1 (13 hari), bunga = $1000 x 0.169 x 13/365 = $6.02
Bunga ditambahkan ke saldo misalnya dia berhutang $1006.02
Untuk 21/1 – 24/1 (4 hari), bunga = $1006.02 x 0.169 x 4/365 = $1.86 (belum

ditambahkan)
Pada 25/1, saldo menjadi $1006.02 + $500 = $1506.02
Untuk 25/1 – 20/2 (27 hari), bunga = $1506.02 x 0.169 x 27/365 = 

$18.83
Pada 20/2, saldo = $1506.02 + $1.86 + $18.83 = $1526.73

Bunga yang dibayarkan = $ 26.71
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