




R E N T E

Rente  suatu deretan modal/angsuran yang

dibayarkan atau diterima pada setiap jangka

waktu tertentu yang tetap besarnya.



MACAM-MACAM RENTE



MACAM-MACAM RENTE

Seorang menabung uang sebesar Rp 1.000,00

tiap-tiap permulaan tahun. Berapa besar uang

tabungannya pada akhir tahun ke-5, bila bank

memberi bunga 5% tiap tahun?



R E N T E

Misalkan modal yang dibayarkan adalah M dengan
bunga i%/periode selama n periode, maka proses
pembungaannya seperti skema berikut:



R E N T E



R E N T E

Seorang pedagang setiap awal bulan

menyimpan uang di bank sebesar Rp

2.000.000,00. Bank memberi bunga 2,5%/bulan

selama 1 tahun. Tentukan simpanan pedagang

tersebut selama 1 tahun.



R E N T E

Pada akhir tiap tahun Budi menyimpan uang di

bank sebesar Rp 5.000,00. Berapa besar uang

Budi pada akhir tahun ke-5 jika bank memberi

bunga 6% setahun?



R E N T E

Misalkan modal yang dibayarkan adalah M dengan
bunga i%/periode selama n periode, maka proses
pembungaannya seperti skema berikut:



R E N T E



R E N T E

Setiap akhir bulan Marysia menyimpan uang di

bank Rp 1.000.000,00 selama 1 tahun. Jika

bank memberi bunga 2%/bulan, tentukan

simpanan total Marysia di bank tersebut.



R E N T E

Pada permulaan tiap tahun Afif akan menerima

uang dari bank sebesar Rp 10.000,00 selama 5

tahun. Bunga majemuk dari bank 5% setahun.

Jika uang itu diminta oleh Afif sekaligus pada

permulaan tahun pertama, berapa uang yang

akan diterima oleh Afif?



R E N T E

Jumlah semua nilai tunai angsuran yang dihitung
pada awal masa bunga yang pertama.



R E N T E



R E N T E

Seorang mahasiswa akan mendapat beasiswa

pada setiap awal bulan sebesar Rp 2.000.000,00

selama 2 tahun. Jika beasiswa itu akan

diberikan sekaligus di awal bulan pertama

dengan dikenai bunga 2%/bulan, tentukan

besarnya beasiswa total yang diterima

mahasiswa tersebut.



R E N T E



R E N T E



R E N T E

Tentukan nilai tunai rente post numerando dari

suatu modal Rp 500.000,00/bulan selama 2

tahun dengan suku bunga 2%/bulan.



NILAI TUNAI RENTE KEKAL

Rente kekal  rente yang jumlah angsurannya
tidak terbatas. Jadi tidak ada nilai akhirnya.



NILAI TUNAI RENTE KEKAL

Sebuah bank memberikan bantuan kepada
suatu yayasan sebesar Rp 100.000,00 pada tiap
permulaan tahun dengan waktu tak terbatas,
dengan bunga 5% setahun.
Jika yayasan meminta agar bantuan itu
diterima sekaligus pada permulaan tahun
pertama, berapa uang yang akan diterima oleh
yayasan itu?



NILAI TUNAI RENTE KEKAL



NILAI TUNAI RENTE KEKAL

Sebuah bank memberikan bantuan kepada
suatu yayasan sebesar Rp 100.000,00 pada tiap
permulaan tahun dengan waktu tak terbatas,
dengan bunga 5% setahun.
Jika yayasan itu menerima bantuan tiap akhir
tahun, berapa uang yang akan diterima oleh
yayasan itu?



LATIHAN SOAL

Nilai tunai dari rente kekal pra numerando

adalah Rp 20.600.000,00. Jika suku bunga

3%/bulan, tentukan besarnya angsuran.



LATIHAN SOAL

Bimbim mendapat tunjangan dari GOTA Rp

200.000,00 tiap awal bulan sampai jangka

waktu yang tidak terbatas. Namun tunjangan

akan diberikan sekaligus sebesar 10.200.000,00

dengan dikenai bunga. Berapakan besar suku

bunganya setiap bulan?



LATIHAN SOAL

Setiap akhir tahun yayasan Bina Ilmi akan
mendaptkan sumbangan dari bank sebesar Rp
5.000.000,00 dalam waktu yang tidak terbatas.
Jika bank akan memberikan sumbangan
sekaligus dengan bunga 20%/tahun, tentukan
jumlah sumbangan total yang diterima yayasan
Bina Ilmi tersebut.



LATIHAN SOAL

Nilai tunai dari rente kekal post numerando

adalah Rp 10.000.000,00. Jika besar

angsurannya Rp 500.000,00 tiap bulan,

tentukan suku bunganya.




