


Perbedaan Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk

BUNGA MAJEMUK

1. Bunga tunggal pada modal Rp 1.000,00 selama 3
tahun dengan bunga tunggal 5% adalah:
Bunga tunggal: I = P r t = 1000 x 0,05 x 3 = Rp 150,00

2. Bunga majemuk pada modal p 1.000,00 selama 3
tahun dengan bunga majemuk 5% dihitung demikian:
Bunga pada akhir tahun pertama:
I = P r t = 1000 x 0,05 x 1 = Rp 50,00
Modal pada akhir tahun pertama menjadi:
Rp 1000,00 + Rp 50,00 = Rp 1.050,00



BUNGA MAJEMUK

Bunga pada akhir tahun kedua:
I = P r t = 1050 x 0,05 x 1 = Rp 52,50
Modal pada akhir tahun kedua menjadi:
Rp 1050,00 + Rp 52,50 = Rp 1.102,50
Bunga pada akhir tahun ketiga:
I = P r t = 1.102,50 x 0,05 x 1 = Rp 55,12
Modal pada akhir tahun ketiga:
Rp 1.102,50 + Rp 55,12 = Rp 1.157,62
Bunga majemuk = Rp 1.157,62 – Rp 1.000,00 = Rp
157,62



BUNGA MAJEMUK

*) Frekuensi konversi : Banyaknya penambahan
bunga pada modal dalam setahun

*) Periode bunga : Periode waktu antara dua
penambahan bunga yang berturutan

*) Persentase bunga pada umumnya dinyatakan dalam
satu tahun

*) 3 Hal yang perlu diperhatikan:
a. modal permulaan
b. persentase bunga tiap periode waktu
c. banyaknya periode bunga selama transaksi



BUNGA MAJEMUK

Suatu modal diinvestasikan selama 8,5 tahun dengan

bunga majemuk 7% dalam seperempat tahun. Hitunglah:

a. Persentase bunga tiap satu periode waktu

b. Banyaknya periode bunga



RUMUS BUNGA MAJEMUK

Andaikan modal P diinvestasikan dengan
persentase bunga i pada tiap periode bunga.
Pada akhir periode bunga pertama, modal P
mendapat bunga sebesar Pi. Sehingga jumlah
modal pada akhir periode bunga pertama menjadi
P + Pi = P (1+i).
Jumlah modal pada akhir periode bunga kedua:
P(1+i) + P(1+i)I = P(1+i)(1+i) = P(1+i)^2
Jumlah modal pada akhir periode bunga ketiga:
P(1+i)^2 + P(1+i)^2.i = P(1+i)^3
Pada akhir periode bunga ke n modal akhirnya:
S = P(1+i)^n



BUNGA MAJEMUK

Modal Rp 1.000,00 dibungakan selama 3 tahun dengan

bunga majemuk 10% dalam ½ tahun. Tentukan modal

akhir dan bunga majemuk.



BUNGA MAJEMUK

Pada tanggal 11 Maret 1999 modal Rp 20.000,00 ditanam

dengan bunga majemuk 5% dalam ½ tahun. Berapa

besar modal akhir pada tanggal 11 September 2015?



BUNGA MAJEMUK

Tentukan nilai akhir dari modal Rp 1.000,00 dibungakan

selama 24 tahun dengan bunga majemuk 6%. Periode

bunga 4 bulan.



BUNGA MAJEMUK

Dua persentase bunga tahunan dengan periode bunga

yang berbeda dikatakan ekuivalen (seharga) jika

persentase bunga itu menghasilkan nilai akhir yang sama

pada akhir satu tahun.



BUNGA MAJEMUK

Pada akhir satu tahun nilai akhir dari modal pertama Rp

100,00 dengan ketentuan:

a. Bunga majemuk 4% dg periode bunga ¼ tahun adalah:

S = 100 ( 1 + 0,04/4 )^4 = 100 (1,01)^4 = Rp 104,06

b. Bunga majemuk 4,06% dengan periode bunga 1 tahun

adalah:

S = 100 ( 1 + 0,0406 ) = Rp 104,06



BUNGA MAJEMUK

*) Bunga nominal : persentase bunga tahunan jika bunga

dijalankan lebih dari satu kali dalam 1 tahun.

*) Bunga efektif : persentase bunga tahunan jika bunga

dijalankan hanya satu kali dalam 1 tahun.



BUNGA MAJEMUK

Tentukan persentase bunga efektif yang senilai dengan

persentase bunga majemuk 5% dengan periode bunga 1

bulan.



BUNGA MAJEMUK

Tentukan persentase bunga nominal j dengan periode

bunga ¼ tahun yang senilai dengan persentase bunga

efektif 5%.



NILAI TUNAI

Nilai tunai (nilai sekarang) suatu modal adalah nilai modal

itu sebelum waktunya modal itu dibayarkan (sebelum

tanggal pelunasan).

Jika nilai tunai x diberi bunga I tiap periode bunga selama

n periode bunga menjadi sebesar S,

maka x(1 + i)^n = S atau x = S/(1+i)^n

Rumus nilai tunai P = S / (1+i)^n



BUNGA MAJEMUK

Enam tahun yang akan datang Andi harus menerima

uang Rp 2.000,00 dari sebuah bank dengan bunga

majemuk 5% dalam ½ tahunan. Tentukan nilai tunainya.



LATIHAN SOAL

Tentukan nilai akhir dari modal Rp 3.000,00 dibungakan

selama 6 tahun 3 bulan dengan bunga majemuk 5%.



LATIHAN SOAL 

Tentukan nilai tunai pada tanggal 15 Pebruari 2001 untuk

suatu modal sebesar Rp 5.000,00 pada tanggal 15 Mei

2006, jika bunga majemuk 4,4% dalam ¼ tahun.



LATIHAN SOAL

Jika uang dibungakan 4% efektif, tentukan nilai tunai dari

uang Rp 2.500,00 dengan bunga majemuk 6% dalam ¼

tahunan harus dibayar dalam 8 tahun.



LATIHAN SOAL

Tentukan nilai tunai uang Rp 3.000,00 harus dibayar

dalam 8 tahun 10 bulan, jika uang itu dibungakan 4%

dalam ¼ tahunan.




