
PENERAPAN BARISAN 
DAN DERET (2) 



BUNGA MAJEMUK 

Penghitungan bunga majemuk merupakan 
penerapan dari barisan geometri (barisan 
ukur). 

Nilai-nilai di masa datang dari suatu jumlah 
sekarang adalah: Fn = P(1+ i )n 

Fn = nilai di masa depan 
P = jumlah sekarang 
i = suku bunga per tahun 
n = jumlah tahun 



BUNGA MAJEMUK 

Apabila bunga dibayarkan lebih dari satu kali 
(misalkan m kali) dalam satu tahun maka 
rumus nilai di masa depan menjadi: 

Fn = P(1+ i/m )nm 

m = frekuensi pembayaran dalam setahun 



BUNGA MAJEMUK 

Secara matematis rumus di atas dapat 
dimanipulasi untuk menentukan nilai 
sekarang dari nilai di masa datang. 



BUNGA MAJEMUK 

Cs3. Suatu modal sebesar M dipinjamkan 
dengan bunga majemuk, suku bunga ditetap-
kan sebesar 12% pertahun. Jika penggabung-
an bunganya dilakukan triwulan. Tentukan 
selama 5 tahun 
a. Periode bunga 
b. Frekuensi penggabungan 
c. Besar suku bunga untuk setiap periode 
d. Banyaknya periode bunga 



BUNGA MAJEMUK 

Penyelesaian: 
a. Karena 1 triwulan = 3 bulan, maka periode 

bunga adalah 3 bulan. 
b. Frekuensi penggabungan = 12/3 = 4 
c. Besar suku bunga untuk setiap periode 

adalah b = (12%)/4 = 3 % 
d. Banyaknya periode bunga = 5 x 4 = 20. 



BUNGA MAJEMUK 

St3. Modal sebesar Rp 6.000.000,- 
dibungakan berdasarkan bunga majemuk 
dengan bunga 5% pertahun. Tentukan besar 
modal setelah dibungakan selama 3 tahun. 



NILAI MASA DATANG DARI ANUITAS 

Anuitas adalah serangkaian pembayaran 
yang dibuat secara periodik dan dalam 
jumlah uang yang tetap atau sama. Dalam 
anuitas diasumsikan bahwa semua 
pembayaran dibuat pada akhir periode 
dengan bunga majemuk. 



NILAI MASA DATANG DARI ANUITAS 

Ilustrasi: Nina menabung uangnya sebanyak 
1 juta setiap permulaan tahun, dimana 
bunga 12% per tahun secara majemuk. 
Berapa jumlah tabungan Nina setelah 4 
tahun (akhir tahun ke-3 atau awal tahun ke-
4) ? 



NILAI MASA DATANG DARI ANUITAS 

Rumus nilai masa datang dari anuitas 
adalah: 

Sn = nilai di masa datang 
P = jumlah sekarang 
i = suku bunga per tahun 
n = jumlah tahun 



Dana Cadangan 

Dana cadangan disebut juga sebagai sinking 
fund yaitu dana yang disisihkan (dicadang-
kan) untuk pembayaran nilai tertentu dimasa 
yang akan datang. Misalkan perusahaan 
menyisihkan sebagian labanya untuk 
membayar utang sejumlah tertentu 
setelah sekian tahun di masa datang. Rumus 
dana cadangan diperoleh dari rekayasa 
rumus nilai masa datang dari anuitas 



Dana Cadangan 

Sn = nilai di masa datang 
P = jumlah sekarang 
i = suku bunga per tahun 
n = jumlah tahun 



NILAI SEKARANG DARI ANUITAS 

Nilai sekarang dari anuitas adalah jumlah 
dari nilai- nilai sekarang dari setiap periode 
pembayaran atau penerimaan uang 
tertentu. 



NILAI SEKARANG DARI ANUITAS 

An = Nilai sekarang dari anuitas 
P = Jumlah pembayaran per periode 
i = Tingkat bunga tahunan 
n = Jumlah periode pembayaran 



Penyisihan Pinjaman 

Untuk dana cadangan pembayaran cicilan 
hutang secara periodik dilakukan 
saat ini, agar di masa mendatang akan 
terlunasi jumlah tertentu utang atau 
pinjaman; sedangkan penyisihan pinjaman 
jumlah tertentu utang atau pinjaman sudah 
diterima saat ini, kemudian dilakukan 
pembayaran cicilan atau angsuran utang 
secara periodik. 



Penyisihan Pinjaman 

An = Nilai sekarang dari anuitas 
P = Jumlah pembayaran per periode 
i = Tingkat bunga tahunan 
n = Jumlah periode pembayaran 


