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1.  Garis Waktu  

  PV mencerminkan $100 yang ada ditangan saat 

ini dan FV adalah nilai yang akan di terima di 

masa depan. 

   



2. Nilai Masa Depan (Future Value/FV) 

 
Suatu jumlah yang akan dicapai arus kas 
atau serangkaian arus kas yang 
berkembang selama jangka waktu tertentu 
bila dimajemukkan menggunakan tingkat 
bunga tertentu.  
$1,00 di tangan hari ini bernilai lebih dari 
$1,00 di masa depan, karena jika 
memilikinya sekarang dapat diinvestasikan, 
mendapat bunga, dan mendapat lebih dari 
$1,00 di masa depan. 

Proses nilai sekarang (PV) menjadi 
nilai masa depan (FV) disebut 
pemajemukan.  

 



Prosedur yang digunakan untuk memecahkan 
permasalahan nilai waktu : 

1. Pendekatan Bertahap 
 Garis waktu jika FV dari $100 yang dimajemukkan selama 3 tahun pada tingkat 

bunga 5%. Kalikan jumlah awal dan tiap-tiap jumlah berikutnya dengan (1+I) = 
(1,05) 

 
   

 



Lanjutan… 

1. Buku Besar 

    a. Buku besar umum (general ledger) 

         Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, Beban 

    b. Buku besar pembantu (subsidiary ledger) 

         Data yang lebih mendetail 

2. Pendekatan Rumus 
 Jika dalam pendekatan bertahap dengan 3 kali 

mengalikan (1+I), dengan pendekatan rumus 
menggunakan persamaan berikut : 

 
 FVN  =  PV (1+I)N 
 FV3  = $100(1,05)3 = $115,76 

 

3. Spreadsheet 
 Spreadsheet menunjukkan secara terperinci apa 

yang sedang terjadi, dan program ini membantu kita 
mengurangi kesalahan konseptual dan kesalahan 
entri data. 

4. Kalkulator Finansial 
 Kalkulator finansial memiliki 5 tombol yang 

melambangkan 5 variabel dalam persamaan dasar 
nilai waktu.  

 Setelah memasukkan nilai yang diketahui (N,I/YR, 
PMT, dan PV) kemudian tekan tombol FV untuk 
memperoleh hasil sebesar 115,76. 

 
 

 



3. Nilai Sekarang (Present Value/PV) 
 

Nilai hari ini dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa 
depan. Nilai masa depan dapat dihitung dengan rumus 
berikut : 
 
  PV =  
  
 



4. Menghitung Tingkat Bunga (I) 
 

 
Seandainya satu obligasi tertentu memiliki harga perolehan $100 dan obligasi 
tersebut akan membayarkan $150 setelah 10 tahun, untuk mengetahui tingkat 
pengembalian yang akan diterima jika membeli obligasi tersebut adalah : 
   FV =  PV (1 + I)N 
   $150 =  $100 (1 + I)10 
             $150/$100=  (1+ I) 10 
   1,5 = (1+ I) 10 
Menghitung tingka bunga dengan kalkulator finansial dengan cara masukkan 
N=10,PV = -100, PMT= 0, dan FV = 150 kemudian tekan tombol I/YR daan akan 
memperoleh hasil sebesar 4,14%. 
 



5. Menghitung Jumlah Tahun (N) 
 
 

 

Seandainya ingin memiliki uang $1 juta pada saat pensiun dan ingin 
mengetahui lamanya waktu untuk memperoleh jumlah tersebut, dengan 
asumsi saat ini memiliki $500.000 yang diinvestasikan dengan tingkat 
4,5%. Perhitungan dengan kalkulator dan spreadsheet dengan cara 
masukan I/YR = 4,5, PV = -500.000, PMT = 0, dan FV = 1.000.000, 
kemudian tekan tombol N yang akan menunjukkan jawaban 15,7473 
tahun. Jika N dimasukkan dalam rumus akan menghasilkan angka yang 
sama: 
 FV = PV(1+I)N = $500.000(1,045)15,7473 = $1.000.000 
 



6. Anuitas 
 
 

 

Serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan pada 
interval waktu yang tetap selama jangka waktu tertentu. Jika pembayaran 
dilakukan pada akhir tahun, disebut anuitas biasa atau anuitas 
ditangguhkan, sedangkan jika pembayaran dilakukan pada awal tahun 
disebut anuitas jatuh tempo. 
 



7. Nilai Masa Depan Dari Anuitas Biasa 

 
 
 

 

Nilai masa depan dari suatu anuitas dapat dihitung dengan menggunakan 
pendekatan bertahap atau rumus, kalkulator financial, atau spreadsheet. 
 
  FVAN=PMT(1+I)N-1+PMT(1+I)N-2+PMT(1+I)N-3 

 
Kita dapat menyingkat persamaan di atas menjadi: 
 
 FVAN = PMT(1+I)N-1+PMT(1+I)N-2+PMT(1+I)N-3+…+PMT$100 (1,05)0 

 
  = PMT   
 



8. Nilai Masa Depan Dari Anuitas Jatuh Tempo 
 

 
 
 

 

Persamaan yang digunakan dalam menghitung nilai masa depan dari 
anuitas jatuh tempo adalah : 
 
   FVAjatuh tempo = FVAbiasa (1+I) 
 



9. Nilai Sekarang Dari Anuitas Biasa 
 
 

 
 
 

 

Nilai sekarang dari suatu anuitas, PVAN dapat dihitung dengan menggunakan metode 
bertahap, rumus, kalkulator, atau spreadsheet. Prosedur bertahap digambarkan 
sebagai berikut: 

Dengan Rumus :  
 PVAN   = PMT/(1 + I)1 + PMT//(1 + I)2 + … + PMT/(1 + I)N 
   = PMT  
          1 



LANJUTAN 
 
 

 
 
 

 

Dengan Rumus :  
 PVAN   = PMT/(1 + I)1 + PMT//(1 + I)2 + … + PMT/(1 + I)N 
   = PMT  
          1 
            
  = $100 x [1-I/(1,05)3]/0,05 
               = $272,32 
Hanya perlu menghitung PV dari anuitas biasa, kemudian mengalikannya dengan (1 + I) 
= 1,05 untuk mendapatkan $272,32(1,05) = $285,94, PV dari anuitas jatuh tempo. 
 



10. Menghitung Pembayaran, Periode, Dan Tingkat Bunga 
Anuitas 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ada 5 variabel yang digunakan, yaitu : N, I, PMT, FV, dan PV 

Menghitung Pembayaran Anuitas, PMT 
Menghitung Jumlah Periode, N 
Menghitung Tingkat Bunga, I 
 



11. Perpetuitas 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

PV suatu perpetuitas = 
  Menghitung suatu consol dengan nilai nominal $1.000 yang 
membayarkana $25 secara perpetuitas. Tingkat bunga yang berlaku pada 
1888 adalah 2,5 % sehingga pada saat itu $1.000 : 
   Nilai consol1888 = $250/0,025 = $1.000 
Pada tahun 2004 tingkat bunga naik menjadi 5,2% sehingga nilai consol 
turun menjadi : 
   Nilai consol2004 = $25/0,052 = $480,77 
Namun, jika tingkat bunga turun di masa depan, missal menjadi 2%, nilai 
consol akan naik menjadi : 
Nilai consol jika tingkat bunga turun menjadi 2% = $25/0,02 = $1.250 
 



12. Arus Kas Yang Tidak Sama 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ada dua kelompok penting arus kas yang tidak sama : 
1) Anuitas ditambah tambahan pembayaran terakhir  
 
 
 
 
2) Seluruh aliran tidak sama lainnya. 

 
 
 

 
  



Lanjutan… 

PV kedua aliran dapat dihitung dengan rumus berikut : 
  
PV =  
  
Selanjutnya mengikuti prosedur bertahap di mana setiap arus kas didiskontokan, 
kemudian menjumlahkannya untuk menghitung PV aliran.   
      PV Aliran Arus Kas yang Tidak sama 

 
  
  
 
 
 
  
  
 
 



12. Arus Kas Yang Tidak Sama 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ada dua kelompok penting arus kas yang tidak sama : 
1) Anuitas ditambah tambahan pembayaran terakhir  
 
 
 
 
2) Seluruh aliran tidak sama lainnya. 

 
 
 

 
  



 PV Aliran Arus Kas yang Tidak sama 



13. Nilai Masa Depan Dari Aliran Arus Kas Yang Tidak Sama 

 

Arus kas didiskontokan untuk menghitng PV, tetapi dimajemukkan untuk menghitung 
FV. Menghitung FV aliran dengan menggunakan pendekatan bertahap. Pendekatan 
tersebut dapat diterapkan untuk setiap aliran arus kas, bahkan aliran arus kas yang 
memiliki arus kas nol atau negative. 
FV Suatu Aliran Arus Kas yang Tidak sama 
  
 



14. Menghitung I Dengan Arus Kas Yang Tidak Sama 

Pemajemukan Setengah Tahunan Dan Periode Pemajemukan Lainnya 
Pemajemukan setengah tahunan adalah proses aretmatika menentukan nilai akhir suatu arus kas atau serangkaian arus kas 
jika bunga ditambahkan dua kali setahun. Missal mendepositkan $100 di suatu akun yang membayarkan 5 % dan 
membiarkannya disana selama 10 tahun. Nilai masa depan seharusnya menurut pemajemukan tahunan : 
   FVN = PV(1+I)N = $100(1,05)10 = $162,89 
Dengan tingkat tahunan yang dinyatakan sebesar 5%, dimajemukkan setengah tahunan, maka tingkat periodic adalah 2,5% ; 
Tingkat periodik (IPER) = Tingkat tahunan yang dinyata 
Jumlah pembayaran per tahun =  I/M  = 5%/2 = 2,5% 
 Dengan masa 10 tahun dan pemajemukan setengah tahunan, terdapat 20 periode : 
Jumlah periode = (Jumlah tahun)/(Periode per tahun) = NM  = 10(2) = 20 periode 
 
Misal PV daoat dihitung dari $100 yang jatuh tempo setelah 10 tahun ketika tingkat tahunan adalah 5% dengan 
pemajemukan setengah tahun : 
Tingkat periodik  = 5%/2 = 2,5% per periode 
Jumlah periode = 10(2)   = 20 periode 
PV dari $100  = $100/(1,025)20  = $61,03 
  
 



15. Pemajemukan Setengah Tahunan Dan Periode 
Pemajemukan Lainnya 

 Pemajemukan setengah tahunan adalah proses aretmatika menentukan nilai akhir suatu arus kas 
atau serangkaian arus kas jika bunga ditambahkan dua kali setahun. Missal mendepositkan $100 
di suatu akun yang membayarkan 5 % dan membiarkannya disana selama 10 tahun. Nilai masa 
depan seharusnya menurut pemajemukan tahunan : 
   FVN = PV(1+I)N = $100(1,05)10 = $162,89 
Dengan tingkat tahunan yang dinyatakan sebesar 5%, dimajemukkan setengah tahunan, maka 
tingkat periodic adalah 2,5%  
Tingkat periodik (IPER) = Tingkat tahunan yang dinyata 
Jumlah pembayaran per tahun  =  I/M  = 5%/2 = 2,5% 
Dengan masa 10 tahun dan pemajemukan setengah tahunan, terdapat 20 periode :Jumlah 
periode = (Jumlah tahun)/(Periode per tahun) = NM  = 10(2) = 20 periode 
  
 



• Misal PV daoat dihitung dari $100 yang jatuh tempo setelah 10 
tahun ketika tingkat tahunan adalah 5% dengan pemajemukan 
setengah tahun : 

• Tingkat periodik  = 5%/2 = 2,5% per periode 

• Jumlah periode = 10(2)   = 20 periode 

• PV dari $100  = $100/(1,025)20  = $61,03 

 



16.  Membandingkan Tingkat Bunga 

1. Tingkat bunga nominal, tingkat bunga yang diberikan, dikontrakkan, atau dinyatakan. 
 2. Tingkat tahunan efektif, tingkat yang akan menghasilkan nilai masa depan yang sama dalam pemajemukan  
tahunan seperti pemajemukan yang sering pada tingkat nominal tertentu. 
Jika suatu pinjaman atau investasi menggunakan majemuk tahunan, maka tinkgat nominalnya menjadi tingkat 
efektifnya. Jika pemajemukan terjadi lebih dari sekali dalam setahun, tingkat EFF% menjadi lebih tinggi dari INOM. 
3. Tingkat tahunan efektif dari tingkat nominal dan jumlah periode pemajemukan per tahun dengan 
menggunakan persamaan berikut : 
Tingkat tahunan efektif (EFF%) =  
    



17. Periode Waktu Pecahan 

  
Missal mendepositkan $100 di bank yang membayarkan tingkat nominalnya 10 %, tapi menambahkan bunga 
harian berdasa 365 hari dalam setahun. Uang yang dimiliki selama 9 bulan adalah : 
 Tingkat periodic = IPER = 0,10/365 = 0,000273973 per hari 
 Jumlah hari = (9/12)(365) = 0,75(365) = 273,75 dibulatkan menjadi 274 
 Jumlah akhir = $100(1,000273973)274 = $107,79 
Jika meminjam $100 dari bank yang tingkat nominalnya 10% per tahun “bunga sederhana”, jika pinjaman telah 
diterima sejak 274 hari lalu, besar bunga yang harus dibayarkan adalah : 
  Bunga terutang = $100(0,000273973)(274) = $7,51 
    



18. Pinjaman Yang Diamortisasi 

Berikut skedul amortisasi pinjamannya : 
 

Tahun 
Saldo Awal 

(1) 

Pembayaran 

(2) 

Bunga 

(3) 

Pelunasan Pokok 

(4) 

Saldo Akhir 

(5) 

1 $100.000,00 $23.739,64 $6.000,00 $17.739,64 $82.260,36 

2 82.260,36 23.739,64 4.935,63 18.804,02 63.456,34 

3 63.456,34 23.739,64 3.807,38 19.932,26 43.524,08 

4 43.524,06 23.739,64 2.611,44 21.128,20 22.395,89 

5 22.395,89 23.739,64 1.343,75 22.395,89 0,00 

•Bunga setiap periode dihitung dengan mengalikan saldo pinjaman pada awal tahun dengan tingkat bunga. 

•Pelunasan kembali sama dengan pembayaran $23.739,64 dikurangi beban bunga untuk tahun tersebut. 

0    I = 6%      1                2               3  4        5 

      -$100  PMT  PMT  PMT           PMT          PMT   

Pembayaran  harus dilakukan sehingga jumlah seluruh PV akan sama dengan $100.000: 



TERIMA KASIH 
El Platanos 



TERIMA KASIH 
El Platanos 


