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Bab 3 

Nilai Waktu Terhadap Uang 
 

Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep nilai waktu 
terhadap uang sebagai alat analisis keputusan di bidang keuangan. 

 

 

ada bab 1 telah dijelaskan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai 
perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer keuangan akan berhadapan 
dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk dan kas keluar ini 

akan terpengaruh dengan adanya nilai waktu dari uang (time value of money). Pemahaman 
konsep nilai waktu dari uang ini diperlukan manajer keuangan dalam mengambil keputusan 
ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan 
menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. 

Apakah sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun ketiga 
misalnya, akan sama nilainya dengan sejumlah uang yang sama yang kita miliki pada hari 
ini? Hal ini adalah menyangkut “nilai waktu dari uang” (time value of money). Apabila kita 
tidak memperhatikan nilai waktu dari uang maka uang sebesar Rp. 10.000,00 yang akan kita 
terima pada akhir tahun depan adalah sama saja nilainya dengan uang sebesar Rp. 10.000,00 
yang kita miliki sekarang. Lain halnya kalau kita memperhatikan nilai waktu dari uang, maka 
nilai uang Rp. 10.000,00 sekarang adalah lebih tinggi daripada uang Rp. 10.000,00 yang akan 
kita terima pada akhir tahun depan. Sebab kalau kita memiliki uang sebesar Rp. 10.000,00 
sekarang, dapat disimpan di bank dengan bunga misalnya 8%  setahunnya, sehingga pada 
akhir tahun uang tersebut akan menjadi Rp. 10.800,00. Jadi uang sebesar Rp. 10.000,00 
sekarang nilainya sama dengan Rp. 10.800,00 pada akhir tahun. 

Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam 
perhitungan aliran kas. Sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa 
yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut ialah apa yang disebut “bunga”. 
Apabila semua aliran kas di dunia usaha sudah pasti, maka tingkat bunga dapat digunakan 
untuk menyatakan nilai waktu dari uang. Kenyataan dalam kehidupan bisnis terdapat 
ketidakpastian aliran-aliran kas tersebut. Untuk itu perlu menambah suatu premi risiko pada 
tingkat bunga sebagai kompensasi adanya ketidakpastian tersebut. Pembahasan bab ini 
dipusatkan pada nilai waktu dari uang dan penggunaan tingkat bunga untuk menyesuaikan 
nilai aliran kas pada suatu periode tertentu. 

Sebagian besar keputusan keuangan selalu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. 
Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mengerti betul tentang nilai waktu dari uang tersebut 
agar kita dapat memahami keuangan dengan baik. Pembahasan akan dimulai dari nilai waktu 
yang akan datang dengan tingkat bunga sederhana dan bunga majemuk kemudian dilanjutkan 
dengan nilai sekarang. 

P 
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1. Bunga Sederhana 

Penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses 
pemajemukan dapat digunakan bunga sederhana atau bunga majemuk. Bunga sederhana 
adalah bunga yang dibayarkan (dikenakan) hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi 
pokoknya saja (Harjito dan Martono, 2014: 21). Jumlah uang dari bunga sederhana 
merupakan fungsi dari variabel-variabel: pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, dan 
jumlah waktu lamanya pinjaman. Rumus untuk menghitung jumlah bunga sederhana adalah: 

 

Di mana: 
Si = jumlah bunga sederhana 
Po = pinjaman atau tabungan pokok 
i = tingkat bunga per periode waktu dalam persen 
n = jangka waktu 

Contoh 1. 

Pak Ali memiliki uang Rp. 80.000,00 yang ditabung di bank dengan bunga 10% per 
tahun selama 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10 jumlah akumulasi bunga adalah: 

Si = Po (i) (n)        Si = 80.000 (0,10) (10) = Rp. 80.000,- 

2. Bunga Majemuk 

Nilai majemuk (“compound value” atau “ending amount”) dari sejumlah uang adalah 
adalah penjumlahan dari uang pada permulaan periode atau jumlah modal pokok dengan 
jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut (Riyanto, 2015: 106) dan secara aljabar 
dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

Di mana: 
P = jumlah uang pada permulaan periode, atau modal pokok 
i = suku/tingkat bunga 
I = jumlah bunga dalam uang yang diperoleh selama periode tertentu 
V = jumlah akhir atau jumlah dari P + I 

Secara umum rumusnya ditulis: 

Si = Po (i) (n) 

V = P + I 
 = P + Pi 
 = P(1 + i), 
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Contoh 2. 

Seseorang menyimpan uang sebesar Rp. 1.000,00 di bank dengan suku bunga 6% 
setahunnya. Dengan menerapkan rumus tersebut maka jumlah uang pada akhir tahun pertama 
adalah: 

V = Rp. 1.000 (1 + 0,06) 
 = Rp. 1.000 (1,06) 
 = Rp. 1.060,00 

Apabila uang tersebut tetap disimpan di bank selama 4 tahun atas dasar bunga berbunga 
atau bunga majemuk, maka jumlah uang pada akhir tahun keempat adalah: 

V4 = P(1 + i)4 

 = Rp. 1.000 (1,06)4 

 = Rp. 1.262,00 

Apabila kita menghitung satu persatu maka perhitungannya akan nampak seperti di 
bawah ini. 

Tabel 3.1 

Kalkulasi Bunga Majemuk 

Tahun Jumlah Permulaan 
(P) 

Dikalikan dengan 
(1 + i) 

Jumlah Akhir 
(V) 

1 Rp. 1.000,00 1,06 Rp. 1.060,00 
2 Rp. 1.060,00 1,06 Rp. 1.124,00 
3 Rp. 1.124,00 1,06 Rp. 1.191,00 
4 Rp. 1.191,00 1,06 Rp. 1.262,00 

 
Dengan cara perhitungan seperti tersebut di atas dapatlah disusun tabel bunga manjemuk 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Contoh Tabel Nilai Majemuk Rp. 1,00 

Tahun 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 
1 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 
2 1,020 1,040 1,061 1,082 1,102 1,12 1,145 
3 1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 
4 1,041 1,082 1,126 1,70 1,216 1,262 1,311 
5 1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 

 

Vn = P(1 + i)n 
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Misalnya kita akan menghitung nilai majemuk dari uang sebesar Rp. 2.000,00 selama 5 tahun 
atas dasar bunga majemuk 5%, maka hasilnya ialah: 

V5 = P(IF) 

 = Rp. 2.000 (1,276) 

 = Rp. 2.552,00 

IF dicari dalam tabel tersebut pada kolom bunga 5%, deretan ke bawah tahun ke-5 
diketemukan angka: 1,276 dan kemudian ini dikalikan dengan jumlah uang pada permulaan 
periode (P) yaitu Rp. 2.000,00. 

3. Nilai Sekarang (Present Value) 

Menurut Riyanto (2015: 108-109) kalau “compound value” dimaksudkan untuk 
menghitung jumlah uang pada akhir suatu periode di waktu mendatang, maka “present value” 
sebaliknya dimaksudkan untuk menghitung besarnya jumlah uang pada permulaan periode 
atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima beberapa waktu 
kemudian. Sebagaimana diuraikan di muka kalau kita memperhatikan nilai waktu dari uang, 
uang sebesar Rp. 1.000,00 yang akan kita terima pada akhir tahun depan atas dasar tingkat 
bunga tertentu, nilainya pada permulaan periode adalah lebih kecil dari Rp. 1.000,00 atau 
dengan kata lain, nilai sekarangnya (“present value”-nya) lebih kecil dari Rp. 1.000,00. 

Dengan demikian kalau “nilai majemuk” menghitung jumlah akhir pada akhir periode 
dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang atas dasar tingkat bunga tertentu, “nilai 
sekarang” menghitung nilai pada waktu sekarang jumlah uang yang baru akan kita miliki 
beberapa waktu kemudian. Dengan demikian maka cara menghitung “present value”, adalah 
sebaliknya dari cara menghitung “compound value”, yaitu dengan rumus: 

 

Contoh 3. 

Tentukan berapa besarnya nilai sekarang (present value) dari uang sebesar Rp. 1.262,00 
yang akan kita terima pada akhir empat tahun yang akan datang atau dasar bunga majemuk 
6%. 

Nilai sekarang-nya adalah: 𝑃𝑉 =  1.262
(1+0.06)4

= 𝑅𝑝. 1.000,00 

Ini berarti bahwa uang sebesar Rp. 1.000,00 yang kita miliki sekarang kalau disimpan di 
bank dengan bunga majemuk 6% per tahunnya, jumlah pada akhir tahun ke-4 adalah sebesar 
Rp. 1.262,00. Berapa nilai sekarang dari uang sebesar Rp. 1.000,00 yang akan kita terima 
pada akhir tahun ketiga atas dasar suku bunga majemuk 4%. 

Jawabannya ialah: 𝑃𝑉 =  1.000
(1+0.04)3

= 𝑅𝑝. 889,00 

𝑷𝑷 =  
𝑭𝑷𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏  = 𝑭𝑷𝒏  
𝟏

(𝟏+ 𝒊)𝒏 
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Ini berarti bahwa uang sebesar Rp. 889,00 kalau disimpan di bank dengan suku bunga 
4% per tahunnya pada akhir tahun ketiga jumlah akhirnya akan menjadi Rp. 1.000,00. 

Dengan cara perhitungan seperti tersebut di atas dapatlah disusun tabel nilai sekarang 
(present value): 

Tabel 3.3 

Contoh Tabel Present Value dari Rp. 1,00 (PVIF(i,n)) 

Tahun 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 
1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 
2 0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 
3 0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 
4 0,961 0,924 0,889 0,855 0,823 0,792 0,763 
5 0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 

 
Seperti halnya dengan tabel nilai majemuk, maka kita pun dapat dengan mudah 

menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah uang yang akan diterima dalam beberapa waktu 
yang akan datang dengan menggunakan tabel PV tersebut, yaitu dengan mengalikan jumah 
uang pada akhir periode (FV) dengan interest factor (IF) yang terdapat dalam tabel PVIF 
tersebut. 

Dua contoh dalam perhitungan PV tersebut di muka dapat dihitung secara langsung 
dengan menggunakan IF yang terdapat dalam tabel PV tersebut dengan cara sebagai berikut: 

(1) PV = FV4(PVIF(6%, 4)) = 1.262 (0,792) = Rp. 1.000,00 
                             FV4 = Rp. 1.262,00 

PVIF dicari dalam tabel PVIF pada kolom bunga 6% pada deretan tahun keempat, dan 
diketemukan angka 0,792. 

(2) PV = FV3(PVIF(4%, 3)) = 1.000 (0,889) = Rp. 889,00 
                             FV3 = Rp. 1.000,00 

PVIF dicari dalam tabel PVIF pada kolom bunga 4% pada deretan tahun ketiga. 

A. Nilai Sekarang Apabila Bunga Dihitung Lebih dari Satu Kali dalam Satu Periode 

Dalam praktik sehari-hari, kita menjumpai bahwa bunga diperhitungkan lebih dari satu 
kali dalam satu periode atau satu tahun. Seperti lazimnya bunga diperhitungkan setiap hari, 
mingguan, bulanan, semesteran dan sekali dalam setahun. Apabila bunga diperhitungkan 
lebih dari satu kali dalam satu periode, maka dengan mudah dapat dicari nilai sekarang 
dengan menggunakan tabel nilai sekarang faktor bunga. Namun demikian menurut Sartono 
(2014: 57-58) sering timbul masalah apabila hasil pembagian tingkat bunga dengan frekuensi 
penghitungan ternyata tidak berupa bilangan bulat seperti dalam tabel. Secara sederhana nilai 
sekarang aliran kas (FVn) apabila bunga dihitung sebanyak m kali selama periode n dapat 
dinyatakan dalam bentuk persamaan: 
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Contoh 4. 

Misalkan saudara diharapkan akan menerima uang kas sebesar Rp. 10.000.000,00 lima 
tahun yang akan datang. Apabila tingkat bunga yang berlaku adalah sebesar 15% per tahun 
dan bunga diperhitungkan setiap empat bulan sekali atau tiga kali dalam satu tahun, maka 
nilai sekarang penerimaan saudara tersebut adalah sebesar: 

𝑃𝑉 =  
10.000.000

�1 + 0,15
3 �

(5)(3) =  
10.000.000

(1,05)15 = 𝑅𝑝. 4.810.170,00 

Misalkan bunga diperhitungkan bukan lagi setiap empat bulan sekali melainkan setiap 
bulan. Dengan demikian nilai sekarang penerimaan yang sama lima tahun lagi adalah: 

𝑃𝑉 =  
10.000.000

�1 + 0,15
12 �

(5)(12) =  
10.000.000
(1,0125)60 = 𝑅𝑝. 4.745.676,00 

 

4. Nilai Kemudian (Future Value) 

Misalkan saudara saat ini berumur 25 tahun dan memulai menyimpan setiap tahun Rp. 
20.000,00 dalam bentuk tabungan dengan bunga 15% per tahun. Pada saat saudara berusia 65 
tahun atau 40 tahun kemudian, berapakah nilai simpanan saudara kalau saudara tidak 
mengambil mengambil sekalipun? Coba pilih mana yang benar: Rp. 8.000.000,00, Rp. 
9.000.000,00, atau Rp. 10.000.000,00 semua alternatif tersebut adalah salah. Simpanan 
saudara akan berjumlah Rp. 35.580.000,00. Mengapa dapat menjadi begitu besar, karena nilai 
waktu uang memungkinkan simpanan saudara menghasilkan bunga dan bunga tersebut akan 
menambah pokok simpanan; Pokok simpanan yang setiap tahun menjadi semakin besar 
sehingga simpanan saudara menjadi berlipat ganda. 

Nilai kemudian atau future value dapat diperoleh dengan mengalikan tingkat bunga 
dengan pokok pinjaman untuk periode tertentu. Tingkat bunga dapat dihitung setiap bulan, 
kuartalan, enam bulan atau satu tahun sekali. Bahkan dalam dunia perbankan di negara kita, 
dikenal dengan simpanan bunga harian meskipun tingkat bunga ditetapkan setiap satu tahun.  

 

 

𝑷𝑷 =  
𝑭𝑷𝒏

�𝟏+ 𝒊
𝒎�

(𝒏)(𝒎) = 𝑭𝑷𝒏  
𝟏

�𝟏 + 𝒊
𝒎�

(𝒏)(𝒎) 

𝑷𝑷 =  𝑭𝑷𝒏 �𝟏+
𝒊
𝒎�

−(𝒏)(𝒎)
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Contoh 5. 

Sebagai contoh saudara mempunyai uang Rp. 10.000.000,00 dan disimpan di bank 
dengan tingkat bunga 8%. Maka satu tahun kemudian nilai uang saudara menjadi sebesar Rp. 
10.800.000,00. 

FV = Rp. 10.000.000 + 8% x Rp. 10.000.000 = Rp. 10.800.000,00 

Apabila uang tersebut disimpan untuk jangka waktu dua tahun, maka pada akhir tahun 
kedua simpanan saudara akan menjadi sebesar Rp. 11.664.000,00. Bunga yang saudara 
peroleh pada tahun kedua tidak lagi Rp. 800.000,00 melainkan Rp. 864.000,00 karena 
diperhitungkan atas pokok simpanan yang lebih besar, 8% x Rp. 10.800.000,00. Secara 
sederhana persoalan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan: 

FV = Rp. 10.800.000 + 8% x Rp. 10.800.000 = Rp. 11.664.000,00 

 

Bila PVo adalah pokok simpanan, n adalah jangka waktu simpanan, PVn adalah nilai 
simpanan pada tahun ke n, dan i adalah tingkat bunga simpanan maka: 

FV1 = PVo + (PVo x i)1 
FV1 = PVo (1 + i)1 
FV2 = FV1 + (FV1 x i)1 
FV2 = PVo (1 + i)1 (1 + i)1 
FV2 = PVo (1 + i)2 

 

Dengan cara perhitungan seperti tersebut di atas dapatlah disusun tabel nilai kemudian 
(future value): 

 

 

 

 

 

FVn = PV (1 + i)n 
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Tabel 3.4 

Contoh Tabel Future Value dari Rp. 1,00 (FVIF(i,n)) 

Tahun 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 
1 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 
2 1,020 1,040 1,061 1,082 1,102 1,124 1,145 1,166 
3 1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 
4 1,040 1,082 1,125 1,170 1,215 1,265 1,311 1,360 
5 1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 

 

Karena (1 + i)n = FVIF(i,n), FVIF(i,n) adalah nilai kemudian faktor bunga sebesar i persen 
selama n tahun. Nilai ini dapat dilihat dalam tabel di atas, maka rumus nilai kemudian dapat 
disederhanakan lagi menjadi: 

 

Dengan contoh dalam perhitungan FV tersebut di muka dapat dihitung secara langsung 
dengan menggunakan IF yang terdapat dalam tabel FV tersebut dengan cara sebagai berikut: 

FV2 = PV (FVIF(8%, 2)) = 10.000.000 (1,166) = Rp. 11.660.000,00 

FVIF dicari dalam tabel FVIF pada kolom bunga 8% pada deretan tahun kedua, dan 
diketemukan angka 1,166. Adanya selisih sebesar Rp. 11.664.000 – Rp. 11.660.000 = Rp. 
4.000 disebabkan karena adanya pembulatan. 

A. Nilai Kemudian Apabila Bunga Dihitung Lebih dari Satu Kali dalam Satu Periode 

Seperti halnya dalam penghitungan nilai sekarang, apabila bunga diperhitungkan lebih 
dari sekali dalam satu periode maka kita pun dapat dengan mudah mencari nilai kemudian 
dengan membagi ting bunga dengan frekuensi perhitungan bunga dalam satu periode, 
kemudian memangkatkannya dengan tingkat bunga kali frekuensi perhitungan bunga 
(Sartono, 2014: 49-50). 

Misalkan saudara menyimpan uang di bank Rp. 10.000.000,00 dengan bunga 8% per 
tahun. Bunga dibayarkan dua kali dalam satu tahun, seandainya saudara lebih senang untuk 
membiarkan bunga yang saudara peroleh tetap dalam tabungan saudara, maka nilai tabungan 
saudara pada akhir enam bulan pertama adalah: 

FV1/2 = Rp. 10.000.000 (1 + 0,08/2) = Rp. 10.400.000,00 

Nilai kemudian tabungan saudara pada akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua 
adalah: 

FV1 = Rp. 10.000.000 (1 + 0,08/2)2 = Rp. 10.816.000,00 
FV2 = Rp. 10.000.000 (1 + 0.08/2)(2)(2) = Rp. 11.698.500,00 

FV = PVn (FVIF(i,n)) 
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Dapatkah saudara menarik suatu kesimpulan dari dua contoh tersebut? Coba saudara 
perhatikan bahwa nilai kemudian apabila bunga diperhitungkan lebih dari satu kali dalam 
satu periode akan lebih besar daripada apabila bunga hanya diperhitungkan satu kali dalam 
periode yang sama. Semakin besar frekuensi perhitungan bunga dalam satu periode maka 
akan semakin besar nilai kemudian. 

 

Secara umum dapat diformulasikan bahwa nilai kemudian atas tabungan saat ini 
sejumlah PV, pada akhir tahun ke n apabila bunga diperhitungkan sebanyak m kali dengan 
tingkat bunga sebesar i persen per tahun adalah: 

 

Contoh 6. 

Sebagai contoh saudara saat ini berumur 15 tahun, menabung saat ini Rp. 10.000.000,00 
untuk jangka waktu 20 tahun dan tingkat bunga yang berlaku 8% per tahun. Bunga yang 
saudara peroleh saudara tambahkan pada tabungan saudara dan bunga tersebut 
diperhitungkan empat kali dalam satu tahun. Maka nilai tabungan pada saat saudara 
menjelang umur 36 tahun adalah: 

FV20 = Rp. 10.000.000 (1 + 0,08/4)(4)(20) = Rp. 230.497.900,00 

5. Anuitas (Annuity) 

Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi 
dalam periode waktu tertentu (Harjito dan Martono, 2014: 27). Ada 2 macam anuitas, yaitu 
anuitas biasa (ordinary annuity) dan anuitas jatuh tempo (due annuity). Anuitas biasa atau 
juga disebut anuitas tertunda merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada 
akhir periode untuk setiap periode tertentu. Apabila kita akan membayar uang sebesar Rp. 
8.000.000 per tahun selama 3 tahun, maka rangkaian pembayaran menurut anuitas biasa 
dapat dilihat pada skema berikut: 

 

 

FVn = PV (1 + i/m)(m)(n) 

FVn = PV (FVIF(r/m,mn)) 
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Akhir Tahun 

 

Skema di atas menunjukkan aliran kas selama 3 tahun di mana setiap akhir tahun sebesar 
Rp. 8.000.000. Garis waktu menunjukkan urutan aliran kas dari tahun 1 sampai tahun ke-3 
masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,00. Apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, 
maka rangkaian pembayaran tersebut dinamakan anuitas jatuh tempo. Konsep anuitas biasa 
dan anuitas jatuh tempo dapat diterapkan dengan konsep pemajemukan baik untuk nilai yang 
akan datang (nilai masa depan) maupun nilai sekarang sebagaimana telah kita pelajari pada 
awal bab ini. 

A. Anuitas Nilai Sekarang (Present Value of Annuity) 

Nilai sekarang dari suatu anuitas (Present Value of Annuity, disingkat PVAn) 
didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk saat ini (sekarang) dengan pembayaran atau 
penerimaan periodik (R) dan n sebagai jangka waktu anuitas. 

Contoh 7. 

Misalkan kita menerima pembayaran sebesar Rp. 8.000 tiap tahun selama 3 tahun. 
Apabila nilai pembayaran tersebut dinilai sekarang dengan bunga 8% per tahun, maka aliran 
kas per tahun adalah: 

Akhir Tahun 

 

Skema di atas dapat dijelaskan bahwa aliran penerimaan kas per tahun sejumlah Rp. 
8.000 selama 3 tahun akan didiskon dengan bunga 8% per tahun. Uang Rp. 8.000 yang akan 
diterima pada tahun pertama dikalikan dengan faktor diskonto sebesar 0,926, sehingga nilai 
sekarangnya adalah = Rp. 8.000 x 0,926 = Rp. 7.408. Uang sejumlah Rp. 8.000 yang akan 
diterima pada tahun ke 2 dikalikan dengan faktor diskonto tahun ke 2 sebesar 0,857, sehingga 
nilai sekarangnya = Rp. 8.000 x 0,857 = Rp. 6.85. Demikian juga uang Rp. 8.000 yang akan 
diterima pada tahun ke 3 dikalikan dengan faktor diskonto tahun ke 3 sebesar 0,794, sehingga 
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nilai sekarang = Rp. 8.000 x 0,794 = Rp. 6.352. Proses perhitungan ini terus dilakukan 
selama periode yang diinginkan. 

Perhitungan nilai sekarang anuitas biasa selama n periode (PVA) dapat pula dinyatakan: 

PVAn = R [1/(1 + i)1] + R [1/(1 + i)2] + ... + R [1/(1 + i)n] 
PVAn = R [PVIFi,1 + PVIFi,2 + ... + PVIFi,n] 

Secara ringkas PVAn sama dengan penerimaan periodik sebesar R dikalikan dengan 
jumlah total dari faktor nilai bunga sekarang pada tingkat i% untuk periode waktu 1 hingga 
periode n. 

Secara matematis, nilai sekarang anuitas dapat dinyatakan: 

 

di mana: PVAn = nilai sekarang anuitas 
 R = pembayaran atau penerimaan setiap periode 
 n = jumlah waktu anuitas 
 i = tingkat bunga 
 PVIFA(i,n) = Present Value Interest Factor of Annuity atau nilai sekarang 
     faktor bunga anuitas pada i% untuk n periode 

Nilai sekarang faktor bunga anuitas dari beberapa tingkat bunga dapat dilihat pada tabel 
berikut. 

Tabel 3.5 

Contoh Tabel Nilai Sekarang Faktor Bunga Anuitas Rp. 1,00 pada i% selama n periode 
(PVIFA(i,n)) 

Tahun 1% 3% 5% 8% 10% 15% 
1 0,990 0,971 0,952 0,926 0,909 0,870 
2 1,970 1,913 1,859 1,783 1,736 1,626 
3 2,971 2,829 2,723 2,577 2,487 2,283 
4 3,902 3,717 3,546 3,312 3,170 2,855 
5 4,853 4,580 4,329 3,993 3,791 3,352 

 
Contoh 7. 

Berapa nilai aliran kas sebesar Rp. 8.000 selama 3 tahun bila dinilai sekarang dengan 
tingkat bunga majemuk 10% per tahun? Untuk menyelesaikan contoh tersebut digunakan 
rumus: 

PVAn = R [1 – {1/(1 + i)n} / i] 
PVA3 = Rp. 8.000 [1 – {1/(1 + 0,1)3} / 0,1] 

PVAn = R [∑ 1/(1 + i)n] = R [1 – {1/(1 + i)n} / i ] 
atau 
PVAn = R (PVIFA(i,n)) 
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 = Rp. 8.000 (2,487) 
 = Rp. 19.896,00 

atau menggunakan tabel: 

PVA3 = Rp. 8.000 (2,487) = Rp. 19.896,00 

B. Anuitas Nilai Kemudian (Future Value of Annuity) 

Nilai yang akan datang dari suatu anuitas (Future Value of Annuity disingkat FVAn) 
didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang (masa depan) dengan pembayaran 
atau penerimaan periodik (R) dan n sebagai jangka waktu anuitas (Harjito dan Martono, 
2014: 27-30). Misalkan kita menerima pembayaran sebesar Rp. 8.000 tahun dan uang itu kita 
simpan di bank dengan bunga 8% per tahun, maka aliran kas per tahun adalah: 

Akhir Tahun 

 

Skema di atas dapat dijelaskan bahwa aliran kas pembayaran uang sejumlah Rp. 8.000 
selama 3 tahun akan dibungakan dengan bunga 8% per tahun. Uang sejumlah Rp. 8.000 yang 
dibayar pada tahun ke 3 dikalikan dengan faktor nilai bunga tahun ke 3 sebesar 1,0000, 
sehingga nilai anuitasnya adalah = Rp. 8.000 x 1,0000 = Rp. 8.000. uang sejumlah Rp. 8.000 
yang dibayar pada tahun ke 2 dikalikan dengan faktor nilai bunga tahun ke 2 sebesar 1,0800, 
sehingga nilai anuitasnya adalah Rp. 8.000 x 1,0800 = Rp. 8.640. Artinya bahwa uang 
sebesar Rp. 8.000 yang dibayarkan pada akhir tahun ke 2 dan jika dinilai pada akhir tahun ke 
3, maka uang tersebut akan dibungakan selama 1 tahun. Demikian pula uang sejumlah Rp. 
8.000 yang dibayar pada tahun pertama dikalikan faktor nilai bunga ke 1 sebesar 1,1664, 
sehingga anuitasnya = Rp. 8.000 x 1,1664 = Rp. 9.331. Artinya bahwa uang sebesar Rp. 
8.000 yang dibayarkan pada akhir tahun pertama jika dinilai pada akhir tahun ke 3, maka 
uang tersebut akan dibungakan selama 2 tahun sampai tahun ke 3. Secara aljabar, formula 
FVAn adalah sebagai berikut: 

FVAn = R(1 + i)n-1 + R(1 + i)n-2 + ... + R(1 + i)1 = R(1+ i)0 
 = R[FVIFi,n-1 + FVIFi,n-2 + ... + FVIAi,1 + FVIAi,0] 

di mana i adalah tingkat bunga dan n adalah jumlah periode anuitas. 
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Dapat dilihat bahwa nilai masa datang anuitas (FVAn) sama dengan penerimaan periodik 
dikalikan dengan jumlah dari nilai faktor bunga masa depan pada tingkat bunga i% untuk 
periode waktu 0 sampai dengan n-1. Dengan demikian rumus untuk mencari nilai masa 
datang suatu anuitas biasa adalah: 

 

di mana: 
FVAn = nilai masa depan anuitas sampai periode n 
R = pembayaran atau penerimaan setiap periode 
n = jumlah waktu anuitas 
i = tingkat bunga 
FVIFA(i,n) = nilai akhir faktor bunga anuitas pada i% untuk n periode 

Tabel 3.6 

Contoh Tabel Nilai Akhir Faktor Bunga Anuitas Rp. 1,00 pada i% selama n periode 
(FVIFA(i,n)) 

Periode 
(n) 

Tingkat Bunga (i) 
1% 3% 5% 8% 10% 15% 

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
2 2,010 2,030 2,050 2,080 2,100 2,150 
3 3,030 3,090 3,153 3,246 3,310 3,473 
4 4,060 4,184 4,310 4,506 4,641 4,993 
5 5,101 5,526 5,526 5,867 6,105 6,742 

 
Contoh 8. 

Apabila aliran kas Rp. 8.000,00 per tahun selama 3 tahun dengan tingkat bunga 8% 
sebagaimana contoh di atas dihitung dengan nilai anuitas akan diperoleh: 

FVAn = R {[(1 + i)n – 1]/ i} 
FVA3 = 8.000 {[(1 + 0,08)3 – 1]/ 0,08} 
 = 8.000 (3,246) 
 = Rp. 25.968 

Jika menggunakan tabel diperoleh nilai: 

FVA3 = 8.000 (3,246) 
 = Rp. 25.968 

Hasil di atas apabila kita bandingkan dengan hasil sebelumnya (lihat penjelasan 
sebelumnya) yang menggunakan nilai anuitas per tahun dengan hasil Rp. 25.971. Adanya 
selisih sebesar Rp. 25.971 – Rp. 25.968 = Rp. 3 karena pembulatan. 

FVAn = R [∑ (1 + i)n – 1] / i 
atau 
FVAn = R (FVIFA(i,n)) 
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6. Penentuan Tingkat Bunga 

Sampai saat ini kita mengasumsikan bahwa tingkat bunga diketahui. Dalam praktik tidak 
jarang manajer keuangan dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk menentukan apakah 
tingkat keuntungan yang dihasilkan cukup rasional. Dengan demikian manajer keuangan 
harus mencari berapa tingkat keuntungan minimal yang menyamakan nilai sekarang aliran 
kas keluar dengan nilai sekarang kas masuk yang diharapkan akan diperoleh di masa datang 
dan disebut juga dengan internal rate of return. Terdapat tiga alternatif menurut Sartono 
(214: 61-64) kemungkinan aliran kas di masa datang: terjadi hanya satu kali, anuitas, dan 
aliran kas yang terjadi berulang kali dengan jumlah yang tidak sama besar. 

Contoh yang sederhana apabila aliran kas terjadi hanya satu kali. Maka kita dapat 
menggunakan persamaan di bawah ini untuk mencari tingkat bunga. 

 

Internal rate of return dapat dicari dengan menggunakan tabel nilai sekarang faktor 
bunga yang sesuai atau mendekati dengan hasil perhitungan. Berpedoman pada n tahun, kita 
dapat dengan mudah melihatnya di tabel. 

Jika saudara diminta untuk mencari internal rate of return atas kas keluar Rp. 200.000,00 
saat ini dengan kas masuk Rp. 400.000,00 sembilan tahun kemudian, maka dengan mudah 
dicari; PVIF(i,9) = Rp. 200.000,00/Rp. 400.000,00 = 0,50. Dari tabel nilai sekarang faktor 
bunga (PVIF) pada tahun ke sembilan diperoleh tingkat bunga sekitar 8%. 

Alternatif  lain adalah aliran kas yang terjadi berulang kali dengan jumlah yang sama 
untuk satu jangka waka tertentu. Dengan menggunakan persamaan nilai sekarang anuitas kita 
dapat dengan mudah mencari internal rate of return yang tidak lain sebesarnilai sekarang 
faktor bunga anuitas. Perhatikan kembali persamaan di bawah ini. 

 

Sebagai contoh saudara diminta mencari internal rate of return atas anuitas Rp. 
300.000,00 selama delapan tahun apabila kas keluar saat ini Rp. 1.500.000,00. Dengan 
mudah dapat dicari PVIFA(i,8) = Rp. 1.500.000,00/Rp. 300.000,00 adalah sama dengan 5,0. 
Dari tabel nilai sekarang faktor bunga anuitas (PVIFA), saudara perhatikan pada baris tahun 
kedelapan, maka diperoleh tingkat bunga sekitar 12% per tahun. 

Dengan kenyataan sehari-hari manajer keuangan dihadapkan pada aliran kas yang tidak 
sama setiap periode dan persoalan ini menjadi lebih sulit untuk diselesaikan secara langsung. 
Misalkan saudara diminta untuk mencari internal rate of return atas aliran kas masuk Rp. 
100.000,00 pada tahun pertama, tahun kedua Rp. 200.000,00, dan Rp. 400.000,00 pada tahun 
ketiga. Apabila diketahui bahwa nilai sekarang aliran kas tersebut adalah Rp. 500.000,00, 

𝑷𝑷 =  𝑭𝑷𝒏 �𝑷𝑷𝑷𝑭(𝒊,𝒏)� 
𝑷𝑷𝑷𝑭(𝒊,𝒏) = 𝑷𝑷/𝑭𝑷𝒏 

PVAn = R (PVIFA(i,n)) 
PVIFA(i,n) = PVAn/R 
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berapakah internal rate of return-nya? Karena aliran kas tidak sama setiap periode, kita harus 
menyelesaikan dengan cara coba-coba sebagai berikut: 

Rp. 500.000 = (Rp. 100.000)(PVIF(i,1)) + (Rp. 200.000)(PVIF(i,2)) + (Rp. 400.000)(PVIF(i,3)) 

Misalkan kita pilih tingkat bunga sebesar 20%, maka nilai sekarang aliran kas tersebut 
adalah: 

PV = (Rp. 100.000)(0,833) + (Rp. 200.000)(0,694) + (Rp. 400.000)(0,579) 
 = Rp. 83.300 + Rp. 138.800 + Rp. 231.600 
 = Rp. 453.700 

Karena nilai sekarang aliran kas dengan tingkat bunga 20% per tahun tidak sama dengan 
Rp. 500.000,00 maka kita coba dengan tingkat bunga yang lain. Tentunya harus 
dipergunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Misalkan kita gunakan tingkat bunga 15% per 
tahun, maka: 

PV = (Rp. 100.000)(0,870) + (Rp. 200.000)(0,756) + (Rp. 400.000)(0,658) 
 = Rp. 87.000+ Rp. 151.200 + Rp. 263.200 
 = Rp. 501.400 

Dari dua tingkat bunga tersebut kita dapat simpulkan bahwa internal rate of return 
terletak antara 15 – 20%. Selanjutnya kita dapat melakukan interpolasi untuk mendapatkan 
tingkat bunga yang relatif pasti. 

Tingkat 
Bunga 

Nilai Sekarang 
Aliran 

(+)(-) Nilai Sekarang 
Kas dari Rp. 500.000 

20% 
? 

15% 

Rp. 453.700 
Rp. 500.000 
Rp. 501.400 

Rp. 46.300 
Rp. 0 

Rp. 1.400 
5% Rp. 47.700 Rp. 47.700 

 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penurunan tingkat bunga sebesar 5% 

mengakibatkan kenaikan nilai sekarang sebesar Rp. 47.700,00. Sementara itu apabila kita 
menggunakan tingkat bunga 20%, maka nilai sekarang yang diperoleh Rp. 46.300,00 lebih 
rendah. Persoalan selanjutnya berapa persen tingkat bunga harus diturunkan. 

(Rp. 46.300/Rp. 47.700) x 5% = 4,85% 
                                          IRR = 20% - 4,85% 
                                          IRR = 15,15% 

Atau dengan menggunakan tingkat bunga 15%, nilai sekarang yang diperoleh Rp. 
1.400,00 lebih besar. Pertanyaan yang sama timbul adalah berapa tingkat bunga harus 
dinaikkan. 

(Rp. 1.700/Rp. 47.700) x 5% = 0,15% 
                                        IRR = 15% - 0,15% 
                                        IRR = 15,15% 
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Dengan demikian untuk mencari internal rate of return dapat diformulasikan menjadi 
sebagai berikut: 

 

di mana: 
R1 = tingkat bunga pertama yang menghasilkan nilai sekarang aliran kas yang lebih besar 
  dari seharusnya (NS0) 
R2  = tingkat bunga kedua yang menghasilkan nilai sekarang aliran kas yang lebih kecil 
  dari seharusnya (NS0) 
NS0  = nilai sekarang aliran kas yang seharusnya atau sama dengan aliran kas keluar dalam 
  investasi 
NS1  = nilai sekarang aliran kas apabila digunakan tingkat bunga sebesar R1 
NS2  = nilai sekarang aliran kas dengan menggunakan tingkat bunga sebesar R2 

7. Amortisasi Pinjaman 

Salah satu manfaat konsep nilai sekarang adalah untuk menentukan amortisasi pinjaman. 
Pada umumnya pihak pemberi pinjaman meminta pembayaran yang sama setiap periode. 
Pembayaran tersebut meliputi angsuran pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang dapat 
diperhitungkan secara bulanan, semesteran maupun satu tahun sekali. Karena pembayaran 
pinjaman dilakukan dengan jumlah yang sama, maka konsep nilai sekarang anuitas sangat 
cocok untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk memberikan gambaran, misalkan 
saudara meminjam Rp. 22.000.000,00 di bank dengan bunga 12% per tahun. Pinjaman 
tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu enam tahun dengan pembayaran yang sama setiap 
tahun. Dengam demikian besarnya angsuran pinjaman setiap tahun dapat dengan mudah 
dicari: 

PVAn = Rn (PVIF(i,n)) 
     Rn = PVAn/(PVIF(i,n)) 
 = Rp. 22.000.000/(4,111) 
 = Rp. 5.351.496 

     Rn = Rp. 22.000.000/∑ 1
(1 +12%)𝑛

6
𝑛=1  

 = Rp. 22.000.000/(4,111) 
 = Rp. 5.351.496 

Dengan demikian pembayaran angsuran setiap tahun adalah sebesar Rp. 5.351.496,00. 
Pembayaran tahunan tersebut meliputi pembayaran sebagian pokok pinjaman dan bunga atas 
saldo pokok pinjaman pada tahun tersebut. Adapun skedul pembayaran pinjaman dengan 
tingkat bunga 12% per tahun tampak pada tabel berikut ini: 

𝑷𝑰𝑰 = 𝑰𝟏 + �
𝑵𝑵𝟏 − 𝑵𝑵𝟎
𝑵𝑵𝟏 − 𝑵𝑵𝟐

𝒙(𝑰𝟏 − 𝑰𝟐)� 

𝑷𝑰𝑰 = 𝑰𝟐 + �
𝑵𝑵𝟎 − 𝑵𝑵𝟐
𝑵𝑵𝟏 − 𝑵𝑵𝟐

𝒙(𝑰𝟏 − 𝑰𝟐)� 
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Tabel 3.7 

Skedul Pembayaran Pinjaman 

Tahun 
 

(1) 

Saldo Akhir 
Pinjaman 

(2) 

Angsuran 
Tahunan 

(3) 

Bunga 
(12%)(2) 

(4) 

Pembayaran 
Pokok Pinjaman 

(3)-(4) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Rp. 22.000.000 
19.288.504 
16.251.628 
12.850.327 
9.040.870 
4.774.279 

Rp.   5.351.496 
5.351.496 
5.351.496 
5.351.496 
5.351.496 
5.351.496 

Rp.   2.640.000 
2.314.620 
1.950.195 
1.542.039 
1.084.905 

572.914 

Rp.   2.711.496 
3.036.876 
3.401.301 
3.809.457 
4.266.591 
4.778.582 

 Pembayaran Rp. 32.108.976 Rp. 10.104.673 Rp. 22.004.303 
*) Terdapat selisih pembayaran angsuran pada akhir tahun keenam mengakibatkan terjadi selisih pembayaran pinjaman sebesar Rp. 
4.303,00; hal ini disebabkan karena pengaruh pembulatan faktor bunga. 

Dari tabel 3.7 tampak bahwa setiap proporsi pembayaran pokok pinjaman semakin besar 
sedangkan proporsi pembayaran bunga semakin kecil karena pokok pinjaman semakin kecil. 
Contoh semacam ini lazim dalam praktik perbankan seperti halnya pembelian rumah melalui 
Bank Tabungan Negara dan perusahaan perumahan. Pemberian pinjaman investasi oleh bank 
yang harus dikembalikan secara periodik dengan angsuran yang sama. 

Sekali lagi dapat disimpulkan bahwa ide dasar dari konsep nilai waktu uang adalah 
bahwa uang yang akan diterima di masa datang memiliki nilai yang lebih rendah dibanding 
dengan penerimaan yang sama saat ini. Konsep ini menjadi sangat penting dalam 
pengambilan keputusan keuangan karena adanya perbedaan dimensi waktu aliran kas. 
Perusahaan melakukan investasi saat ini dengan harapan untuk memperoleh aliran kas di 
masa mendatang. Perbedaan nilai terjadi karena perbedaan waktu penerimaan. 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Ms. Courtney memiliki uang tabungan sebesar Rp. 10.800.000 dengan tingkat bunga 8% 
per tahunnya. Berapa nilai tabungan Ms. Courtney setahun yang lalu? 

2. Berapa banyak uang dalam tabungan Kasmir 8 tahun mendatang jika dia saat ini 
menabung sebesar Rp. 2.000 dengan tingkat bunga sebesar 10%? 

3. Dengan nilai aliran kas sebesar Rp. 5.000 selama 2 tahun, berapa nilai anuitasnya bila 
dinilai sekarang dengan tingkat bunga majemuk 8% per tahun? 

4. Rano telah menjadi seorang ayah dan berniat untuk menabung di bank setiap tahun 
sebesar Rp. 750.000 pada setiap hari ulang tahun. Jika tingkat bunga majemuk 7% per 
tahun, berapakah deposito (anuitas) Bapak Rano setelah anaknya berumur 17 tahun? 

5. Soni bingung harus memilih diantara dua pilihan pekerjaan. Pilihan pertama dengan gaji 
Rp. 2.000.000 diterima saat ini atau Rp. 5.500.000 diterima pada akhir tahun kelima. Jika 
bunga bank yang berlaku sebesar 2%, pekerjaan mana yang lebih baik untuk diambil 
oleh Doni? 
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