


ISTILAH PERDAGANGAN

*) Bunga  uang yang harus dibayarkan karena
menggunakan uang pinjaman atau uang yang
diperoleh karena menanamkan uang sebagai
modal.

*) Persentase bunga  perbandingan antara
bunga dengan modal pokok, dalam jangka
waktu tertentu.

*) Transaksi keuangan  suatu perubahan atau
pemindahan sejumlah uang sehingga
menyebabkan berubahnya jumlah uang.



BUNGA TUNGGAL

Bunga suatu modal disebut bunga tunggal jika
sepanjang jangka waktu suatu transaksi
keuangan hanya modal semula yang berbunga.

Bunga tunggal dari modal P selama t tahun
dengan persentase bunga r ditentukan:

I = P x r x t

Jumlah modal akhir S adalah:

S = P + I = P + Prt = P (1+rt)



BUNGA TUNGGAL

I = P x r x t = P x I x n

Nilai uang/Future Value (Fv) pada akhir periode
waktu:

Fv = P + I = P + Pin = P (1+in)



BUNGA TUNGGAL

Tentukan bunga tunggal dari uang Rp 750,00

dengan persentase 4% dalam jangka wantu ½

tahun. Berapa jumlah modal akhir S?



BUNGA TUNGGAL

Dihitung dengan dasar 1 tahun = 365 hari (366

pada kabisat)

Dihitung dengan dasar 1 tahun = 360 hari



BUNGA TUNGGAL

Tentukan bunga tunggal eksak dan bunga

tunggal biasa pada modal Rp 2.000,00 dalam

jangka waktu 50 hari dengan persentase bunga

5%.



BUNGA TUNGGAL

Jumlah hari yang eksak seperti dapat

ditentukan dari kalender

Waktu yang ditemukan dengan menganggap 1

bulan = 30 hari



BUNGA TUNGGAL

Tentukan waktu eksak dan waktu pendekatan

dari 20 Juni 2011 ke 24 Agustus 2011



BUNGA TUNGGAL

Tentukan bunga tunggal eksak dan bunga

tunggal biasa untuk modal Rp 2.000,00 dengan

presentase 6%, dari 20 April 2011 ke 1 Juli 2011

dengan menggunakan waktu eksak dan waktu

pendekatan.



NILAI TUNAI

Nilai tunai (harga tunai) suatu modal  nilai
modal itu sebelum waktunya modal itu
dibayarkan (sebelum waktu pelunasan).

Misalnya sejumlah uang akan disimpan di bank
dengan presentasi bunga tunggal r% dan jangka
waktu t tahun. Jika nilai tunai dimisalkan X,
lalu X diberi bunga tunggal r% setahun maka
sesudah t tahun kemudian uang menjadi
sebesar S.

X(1+rt) = S



NILAI TUNAI



BUNGA TUNGGAL

Tentukan nilai tunai pinjaman sebesar Rp

1.500,00 jika pengambilan 9 bulan kemudian

dengan bunga 6%.



DISKONTO TUNGGAL

Diskonto tunggal:

1. Diskonto dengan persentase bunga

2. Diskonto dengan bunga diskonto



DISKONTO TUNGGAL

Jika kita membayar hutang lebih awal dari pada
jangka waktu yang ditentukan, kita akan
mendapat “potongan” atau “sejumlah uang”
yang tidak diperhitungkan dari S. “Potongan” itu
disebut diskonto (tunggal) dari S.
Jika diskonto ini diperhitungkan dari
persentase bunga r dalam transaksi semula
disebut Diskonto sebenarnya.
Rumus:

Dr = S - P

Diskonto dengan persentase bunga:



DISKONTO TUNGGAL

Tentukan nilai tunai dari Rp 1.500,00 dalam 9

bulan dengan bunga tunggal 6%. Berapa

diskonto yang sebenarnya?



DISKONTO TUNGGAL

Bunga diskonto didefinisikan sebagai

perbandingan diskonto (perbandingan

potongan) yang diberikan dalam satu unit waktu

(1 tahun) terhadap sejumlah uang.

Bunga tahunan diskonto ini dinyatakan dalam

persentase d.

Diskonto dengan bunga diskonto:



DISKONTO TUNGGAL

Diskonto disebut juga diskonto bank dengan

lambang D terhadap sejumlah uang S, dalam

jangka waktu t tahun, dengan bunga diskonto d,

ditulis dalam rumus:

D = S. d. t

P = S – D = S – Sdt = S(1 - dt)

Diskonto dengan bunga diskonto:



DISKONTO TUNGGAL

Tentukan diskonto (tunggal) pada sebuah

pinjaman sebesar Rp 1.500,00 dibayarkan 9

bulan lagi dengan bunga diskonto 6%. Berapa

nilai tunai dari pinjaman tersebut?



LATIHAN SOAL

Mirza mendapat suatu pinjaman sebesar Rp

1.000.000,00. Pinjaman tersebut berlangsung

selama 6 bulan dengan bunga tunggal 6%

pertahun. Berapakah besar hutang Mirza pada

akhir bulan tersebut?



LATIHAN SOAL

Hitunglah present value dari uang sebesar Rp

1.000.000,00 yaitu harus dibayar dalam waktu 3

bulan dengan tingkat bunga tunggal 6%

pertahun.




