
RESPONSI TEMPEL KEDUA 

1. Berapakah uang yang harus Sandy simpan dalam jumlah yang sama berturut-

turut selama 5 tahun mulai sekarang (th ke1) sehingga dengan bunga 12% 

Sandy akan memperoleh uang tersebut sebesar Rp 25 juta pada tahun ke-10? 

 

2. Seorang Bapak merencanakan dana pendidikan bagi seorang anaknya yang 

masih berusia 2 tahun. Bapak ini berupaya agar setelah anaknya masuk 

perguruan tinggi di usia 19 tahun, si anak bisa menarik dana ini sebesar Rp 2,5 

juta per tahun selama 5 tahun. Bila sang Bapak akan mulai menabung tahun 

depan sampai 1 tahun sebelum anaknya masuk kuliah, berapa sang Bapak harus 

menabung tiap tahun dengan jumlah yang sama bila tingkat bunga yang 

diberikan adalah 12% per tahun? 

 

3. Sebuah perusahaan membeli sebuah gedung tua, biaya perawatan dan perbaikan 

secara berturut-turut diantisipasi sebagai berikut: $25.000 pada tahun ke-1, 

$7.500 pada tahun ke-5, $ 12.000 pada tahun ke-10. Tingkat suku bunga adalah 

6%. Pada tahun ke-15 biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah $8.000 

mulai awal tahun ke - 15 tingkat suku bunga 8%. Hal ini disebabkan adanya 

kenaikan inflasi. Jika perusahaan memperkirakan akan menggunakan gedung 

tersebut selama 20 tahun, berapa nilai present valuenya? 

 

4. Menghadapi pelemahan nilai Rupiah terhadap dolar, menyebabkan naikknya SBI rate 

hingga 7,25%, dampaknya adalah nilai kredit dari Bank Umum juga semakin meningkat. 

Sebuah Bank Perkreditan Rakyat menawarkan pinjaman sebesar Rp  10.000.000,- 

dengan pembayaran pengembalian sebanyak Rp 1.550.000,- setiap tahun, selama 10 

kali. Pembayaran pertama dilakukan pada tahun depan. Berapakah tingkat bunga yang 

dipakai oleh Bank Perkreditan Rakyat Tersebut? 

 

5. Isu mobil murah memang sudah menjadi isu nasional. Harga mobil murah merek “Agyl” 

adalah sebesar Rp 90 juta/unit. Jika dibeli dengan menggunakan kredit, maka nilai 

bunga pertahun adalah 12%, sementara cicilan dilakukan selama 3 tahun (36 bulan). 

Jika ingin membeli mobil tersebut maka cicilan dilakukan setiap bulan. Seseorang yang 

bisa melakukan kredit mobil tersebut, jika memiliki pendapatan 3 kali lipat dari hasil 

cicilan bulanan. Berapakah pendapatan bulanan minimal jika seseorang ingin 

melakukan kredit mobil murah merek “Agyl”? 


