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A N U I T A S

Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas

bulanan. Jika besarnya anuitas Rp 500.000,00, tentukan:

a. Besarnya angsuran pertama jika bunga pertama Rp

200.000,00

b. Besarnya bunga ke-6 jika angsuran ke-6 adalah Rp

450.000,00



A N U I T A S

Suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas tahunan.

Tentukan besarnya anuitas jika besarnya angsuran ke-8

dan bunga ke-8 masing-masing adalah Rp 300.000,00 dan

Rp 75.000,00.



A N U I T A S

Suatu pinjaman Rp 20.000.000,00 akan dilunasi dengan

anuitas bulanan Rp 1.500.000,00. Jika suku bunga

5%/bulan, tentukan:

a. Besarnya bunga pertama dan angsuran pertama

b. Besarnya angsuran ke-5

c. Besarnya bunga ke-8
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Nilai aNUiTaS

Tentukan nilai anuitas dari suatu pinjaman sebesar Rp

7.000.000,00 selama 2 tahun dengan suku bunga

2%/bulan.



Nilai aNUiTaS

Pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 dilunasi dengan

anuitas bulanan selama 2 tahun dengan suku bunga

2%/bulan, tentukan:

a. Anuitasnya

b. Bunga dan angsuran pertama

c. Bunga dan angsuran ke-15



SISA PINJAMAN ANUITAS



SISA PINJAMAN ANUITAS

Pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 akan dilunasi dengan

sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 2%/bulan

selama 2 tahun. Tentukan:

a. Besarnya anuitas

b. Sisa pinjaman setelah mengangsur 15 bulan



ANUITAS YANG DIBULATKAN

Hasil perhitungan anuitas diperoleh A = Rp 4.256.733,45

Bulatkan anuitas di atas dalam

a. Puluhan ke atas

b. Ratusan ke atas

c. Ribuan ke atas

d. Puluhan ribu ke atas



ANUITAS YANG DIBULATKAN

Hasil perhitungan anuitas diperoleh A = Rp 4.256.733,45

Bulatkan anuitas di atas dalam

a. Puluhan ke bawah

b. Ratusan ke bawah

c. Ribuan ke bawah

d. Puluhan ribu ke bawah



TABEL PELUNASAN ANUITAS

Suatu pinjaman Rp 10.000.000,00 akan dilunasi dengan
anuitas tahunan dengan suku bunga 12%/tahun selama 8
tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam
ratusan ribu, tentukan:
a. Besarnya anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan
b. Tabel rencana pelunasan anuitas
c. Pembayaran anuitas terakhir
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TABEL PELUNASAN ANUITAS



ANUITAS PINJAMAN OBLIGASI

Obligasi  surat berharga yang merupakan perjanjian
pinjaman tertulis
Jika pinjaman obligasi akan dilunasi dengan sistem
anuitas maka nilai nominal obligasi biasanya dipecah
menjadi lebih kecil. Menentukan besarnya angsuran sbb:



ANUITAS PINJAMAN OBLIGASI

Pinjaman obligasi Rp 12.000.000,00 yang terpecah
menjadi 1.200 lembar obligasi yang masing-masing
sebesar Rp 10.000,00 akan dilunasi dengan anuitas
tahunan dengan suku bunga 10%/tahun selama 5 tahun.
Tentukan tabel rencana pelunasannya.




