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FUNGSI FINANSIAL

FUNGSI TIME VALUE OF MONEY
Time Value of Money (TVM) sederhananya adalah bahwa uang mempunyai nilai yang berbeda
berdasarkan waktunya. Jika kita memiliki uang Rp 1.000.000, maka nilai saat ini akan berbeda
dibandingkan kita lihat tahun lalu, atau tahun depan. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa
faktor yang bisa mengubah nilai uang, seperti bunga dan inflasi, atau yang lebih sederhana
vendor yang akan memberikan discount jika kita bayar dimuka dibanding dengan termin normal.

Fungsi FV (Future Value)
Fungsi Excel FV (Future Falue) yaitu bisa digunakan untuk menghitung nilai uang investasi atau
tabungan dimasa yang akan datang, berdasarkan suku bunga dan jangka waktu tertentu dengan
setoran tetap.
Sintaks yang dipergunakan untuk fungsi ini adalah:
=FV(rate,nper,[pmt],[pv],[type])

Argumen-argumen untuk sintaks dari fungsi ini adalah sebagai berikut:
 rate, merupakan argumen yang wajib ada, yang mengacu pada nilai suku bunga untuk setiap
periodenya.
 nper, merupakan argumen yang wajib ada, yang mengacu pada jumlah periode pembayaran
selama masa pembayaran.
 pmt, merupakan argumen opsional yang tidak wajib dimasukkan, yang mengacu pada
jumlah pembayaran setiap periodenya. Bila nilai pmt tidak dimasukkan, maka nilai dari
argumen pv harus ada. Karena pembayaran adalah arus kas negatif, maka harus dimasukkan
negatif.
 pv, merupakan argumen opsional yang tidak wajib dimasukkan, yang mengacu pada nilai
dari annuitas pada masa sekarang.
 type, merupakan argumen opsional yang tidak wajib dimasukkan, yang mengacu pada waktu
pembayaran apakah dilakukan di awal periode (di tandai dengan nilai 1) atau di akhir periode
(ditandai dengan nilai 0). Bila nilai Type tida dimasukkan, maka dianggap sebagai 0.
Contoh 1
Jika Anda memiliki uang 1.000.000 kemudian berencana untuk menginvestasikannya dengan
bunga pertahun 10% selama 10 tahun , berapakah uang yang akan terkumpul nanti?
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Contoh 2
jika seseorang saat ini mendepositokan uang sebesar 20 juta dengan tingkat suku bunga sebesar
8% per tahun. Selanjutnya setiap awal tahun ia menambahkan depositonya sebesar 1 juta maka
berapa jumlah uang akan diterima pada akhir tahun ke 5 saat ia mencairkan deposito tersebut?
Rp 35.772.491

Contoh 3
Yami mendepositkan uangnya di bank setiap awal tahun sebesar Rp 2.000.000 dengan bunga
sebesar 10% pertahun. Berapa total uang Yami setelah 5 tahun? Untuk lebih jelas, kita
simulasikan dalam tabel dibawah ini:

Penjelasan Simulasi:






Saldo Awal
= jumlah tabungan di awal periode.
Bunga
= Saldo awal (F3) * Bunga ($C$2).
Anuitas/Setoran = Rp 2.000.000 (C4)
Saldo Akhir
= Saldo Awal (F3) + Bunga (G3) + Anuitas (H3)
Saldo Awal periode ke 2 sama dengan Saldo Akhir periode 1 (I3)

FUNGSI PV (Present Value)
Fungsi PV (Present Value) yaitu merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk mengembalikan nilai uang investasi saat ini dibandingkan dengan masa akan datang, berdasarkan tingkat
suku bunga, periode dengan investasi tetap.
Sintaks
=PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])

Keterangan:
 rate. Argumen harus diisi, suku bunga tiap periode.
 nper. Argumen harus diisi, total jumlah periode pembayaran dalam satu anuitas.
 pmt. Argumen harus diisi, pembayaran yang dilakukan setiap periode dan tidak bisa berubah
sepanjang hidup anuitas. Umumnya, pmt mencakup pokok pinjaman dan bunga tanpa biaya
lain dan pajak.
 fv. Argumen bersifat opsional, nilai masa mendatang, atau keseimbangan kas yang ingin
Anda capai setelah pembayaran terakhir dilakukan. Jika fv dikosongkan, maka diasumsikan
sebagai 0 (misalnya, nilai masa depan sebuah pinjaman adalah 0).
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 type. Argumen bersifat opsional, di mana angka 0 atau 1 menunjukkan bahwa pembayaran
telah jatuh tempo.
Contoh 1
Edi menabung uang secara rutin setiap bulan 2 jt rupiah selama 5 tahun dengan suku bunga 5 %,
jika di hitung total tabungnnya normalnya yaitu 2 jt x 5 tahun x 12 bulan = 120 jt. Berapa nilai
uang tersebut sekarang ini Present Value (PV) ?

Contoh 3
Yami mendepositkan uangnya di bank setiap awal tahun sebesar Rp 2.000.000, dengan bunga
sebesar 10% pertahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi Rp 15.000.000. Berapa
saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Dan buatlah simulasi dalam tabel
Soal di atas, nilai pmt positif dan nilai fv (Future Value) dibuat negatif agar hasilnya positif.

Penjelasan:






Saldo Awal
= Rp 2.000.000 diambil dari nilai PV (C7)
Bunga
= Saldo awal (F3) * Bunga ($C$2)
Annuitas/Setoran
= Rp 2.000.000 (C4)
Saldo Akhir
= Saldo Awal (F3) + Bunga (G3) + Anuitas (H3)
Saldo Awal periode ke 2 sama dengan saldo akhir periode 1 (I3)

LATIHAN 8
Soal 1
Misalkan untuk suatu hadiah sayembara sebesar Rp 25.000.000 diberikan pilihan menerima Rp
25.000.000 tunai sekarang atau menerima Rp 7.000.000 setiap tahun selama 5 tahun. Mana yang
lebih menguntungkan, bila tingkat bunga 15 % per tahun. Buatlah lembar kerjanya seperti
gambar berikut ini, kemudian simpanlah dengan nama Latihan 8a.
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Sepintas, bila kita menerima Rp 7.000.000 setiap tahun selama 5 tahun, maka jumlah total yang
diterima adalah Rp 35.000.000,- namun tidak dapat segera dapat dinikmati, karena nilai tunainya
tidak sebesar itu.
Soal 2
Sebuah perusahaan sedang menilai proposal sebuah proyek dengan nilai investasi sebesar Rp
40.000.000 yang akan menghasilkan aliran kas masuk secara konstan sebesar Rp 10.000.000
selama 8 tahun. Analisis kelayakan investasi dicoba dengan dua pertimbangan yaitu pertama,
dengan suku bunga 15% per tahun ; kedua, perusahaan akan menerima Rp 80.000.000 pada akhir
tahun ke-8. Apakah proposal tersebut diterima atau ditolak ?.
Buatlah lembar kerja seperti gambar berikut ini, kemudian simpanlah dengan nama Latih8b.

Penyelesaian
E7
=PV(E3;E4;E5)
E8
=IF(E7<E6;"Investasi diterima";"Investasi ditolak")
K7
=PV(K3;K4;;K5)
K8
=IF(K7<K6,"Investasi diterima","investasi ditolak")

FUNGSI FINANSIAL PMT (Payment)
Fungsi PMT digunakan untuk menghitung nilai setiap kali pembayaran angsuran dengan bunga
efektif selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, fungsi finansial PMT (Payment)
digunakan untuk mencari besarnya angsuran pokok tetap dari peminjaman sejumlah uang atau
angsuran lainnya dengan suku bunga dan jangka waktu (periode) yang telah ditentukan.
=PMT(rate, nper, pv, fv, type)

Keterangan :
 Rate adalah tingkat suku bunga yang berlaku.
 nper adalah jumlah periode pembayaran angsuran pinjaman (sebagai contoh 10 tahun
pinjaman maka jumlah periode menjadi 120 bulan [10 x 12bln] )
 pv adalah present value (nilai pinjaman saat ini) suatu pinjaman
 fv adalah future value (nilai dimasa depan) dari pinjaman
 type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika diawal periode.
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Contoh 1:
Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah, dengan suku bunga tetap 5 % pertahun yang
akan diangsur selama 3 tahun (36 bulan) berapa besar cicilan/angsuran yang harus dibayarkan
tiap bulannya ?
Penyelesaian
karena PMT untuk hitungan perbulan maka, rate dibagi 12 bulan dan jangka waktu(nper) dikali
12 bulan

Contoh 2:
Yami membeli sebuah HP Samsung seharga Rp 5.000.000 secara kredit dengan bunga 10%
pertahun. Dicicil selama 3 tahun. Yami membayar angsuran secara tetap, berapa besar
angsuranya?

Gambar diatas adalah cara pengisian rumus pada kolom. Penjelasan tabel simulasi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Saldo Awal
= Rp 5.000.000 (C2)
Anuitas
= Rp 2.010.574 (C5)
Bunga
= Saldo Awal (F4) * Bunga per periode (C3)
Angsuran Pokok = Anuitas (H2) – Bunga (G4)
Saldo Akhir
= Saldo Awal (F4) – Angsuran Pokok (H4)
Saldo Awal periode ke 2 sama dengan Saldo Akhir periode 1 (I4)

FUNGSI FINANSIAL PPMT DAN IPMT
Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap (anuitas). Dalam pengembanganya
angsuran tetap (Anuitas) terbagi menjadi dua yaitu PPMT dan IPMT. Kedua fungsi tersebut
memiliki keterkaitan dengan rumus excel PMT.
 PPMT adalah rumus excel finansial yang digunakan untuk mencari besarnya pokok
pinjaman pada periode pembayaran tertentu. Nilai PPMT cenderung semakin bertambah.
Angsuran Pokok/Principal Payment (PPMT)
=PPMT(Rate; Per; NPer; -PV; [FV]; [Type])

PPMT : Angsuran Periode ke-n
 IPMT rumus excel finansial digunakan untuk mencari besarnya bunga pada periode
pembayaran tertentu. Nilai IPMT cenderung semakin menurun.
Bunga Angsuran/Interest Payment (IPMT)
=IPMT(Rate; Per; NPer; -PV; [FV]; [Type])

IPMT : Bunga pada Periode ke-n
Argumen-argumen yang dipergunakan untuk sintaks tersebut adalah sebagai berikut:
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 Rate adalah suku bunga per periode. Argumen ini wajib ada dalam penggunaan fungsi ini.
 Per adalah periode dimana jumlah bunga pembayaran yang akan dibayar ingin diketahui.
Argumen ini wajib ada dalam penggunaan fungsi ini
 Nper adalah jumlah periode pembayaran untuk pinjaman atau investasi tersebut. Argumen
ini wajib ada dalam penggunaan fungsi ini.
 Pv adalah nilai dari pinjaman atau investasi saat ini. Argumen ini wajib ada dalam
penggunaan fungsi ini
 Fv adalah argumen opsional yang boleh tidak dipergunakan dalam fungsi ini. Fv itu sendiri
adalah nilai dari pinjaman atau investasi dimasa yang akan datang, yaitu pada masa akhir
pembayaran
 Type juga merupakan argumen opsional yang boleh tidak dipergunakan. Type mengacu pada
waktu pembayaran apakah dilakukan pada akhir periode (dilambangkan dengan nilai 0)
ataukah dilakukan di awal periode (dilambangkan dengan nilai 1). Bila nilai dari Type tidak
dimasukkan, maka secara otomatis nilainya dianggap 0
Contoh 1:
Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah dengan bunga tetap 5% pertahun yang akan
diangsur selama 3 tahun atau (36 bulan), berapa besarnya angsuran pokok (PPMT) dan bunga
(IPMT) pada bulan ke-4 ?
Penyelesaian

Contoh 2:
Yeni membeli sebuah HP Samsung seharga Rp 5.000.000 secara kredit dengan bunga 10%
pertahun. Dicicil selama 3 tahun. Yeni membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan
angsuran pokok pada periode ke 2.

FUNGSI FINANSIAL RATE
Fungsi Rate merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung suku bunga pinjaman
dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan
=RATE(nper, pmt, pv, type)

Keterangan:
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nper adalah jumlah periode pembayaran
pmt adalah jumlah pembayaran setiap periode
pv adalah present value (nilai pinjaman saat ini) suatu pinjaman
type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika diawal periode

Contoh 1:
Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah, diangsur tetap setiap bulan sebesar Rp 600.000,
selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa persentase suku bunganya ?
Penyelesaian

Contoh 2:
Yola membeli sebuah HP Samsung seharga Rp 5.000.000 secara kredit dengan jangka waktu 3
tahun. Yola membayar angsuran secara tetap sebesar Rp 2.000.000. Berapa besar suku
bunganya?

FUNGSI FINANSIAL NPER
NPER merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung banyaknya periode yang
digunakan dalam ansuran dengan bunga yang tetap. Dengan kata lain, NPER adalah Jumlah
periode dari suatu pinjaman/investasi terhadap nilai suatu asset.
=NPER(rate, pmt, pv, type)

Keterangan





rate adalah suku bunga tetap
pmt adalah jumlah pembayaran setiap periode
pv adalah present value (nilai pinjaman saat ini) suatu pinjaman
type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika diawal periode

Contoh 1:
Hitung periode pembayaran untuk pinjaman senilai Rp. 40,000,000,- dengan angsuran perbulan
1.000.000 dan bunga 4%/tahun
Penyelesaian

Hasilnya adalah jumlah periode yang harus dibayarkan adalah 43 bulan.
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Contoh 2:
Edi meminjam uang di bank sebesar 20 jt rupiah, dengan suku bunga tetap 5 % pertahun diangsur
tetap setiap bulan sebesar Rp 600.000, berapa lama cicilannya lunas terbayar ?

Hasilnya adalah jumlah periode cicilan sampai lunas adalah 35,96 atau dibulatkan 36 bulan. Jika
menghendaki hasilnya dalam periode tahun, maka =NPER(D23/12;D24;D25) dibagi 12 sehingga
hasilnya menjadi 3 tahun.

FUNGSI FINANSIAL DEPRESIASI
Dalam ilmu Akuntansi, sebuah aset tetap yang kita miliki akan mengalami penurunan nilai seiring
berjalannya waktu. Penurunan nilai tersebut disebut dengan istilah penyusutan atau depresiasi.
Sebagai contoh, laptop yang kita beli pada saat sekarang misalnya seharga 8,500,000, lima tahun
mendatang akan berkurang nilainya atau harga jualnya.
SLN
Dalam metode penyusutan garis lurus, sebuah aset tetap akan berkurang nilainya setiap periode
(biasanya 1 tahun) sebesar harga atau biaya untuk beli barang dikurangi dengan nilai sisa barang
tersebut setelah habis masa pakai dibagi dengan masa manfaatnya.
Sintaks:
=SLN(cost, salvage, life)

Keterangan
 Cost. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli ditambah dengan
biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut.
 Salvage. Nilai sisa aset setelah aset tersebut habis masa manfaatnya.
 Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap, sebagai
contoh masa manfaat barang elektronik seperti laptop adalah 4 tahun).
Contoh :
kita akan menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah laptop yang dibeli dengan 8,500,000,
dengan nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 500,000 dengan masa
manfaat 4 tahun. Buatlah tabel simulasi penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut!
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SYD
Fungsi SYD berguna untuk mengembalikan nilai depresiasi aset dalam jumlah digit tahun untuk
sebuah periode tertentu.
Sintaks:
=SYD(cost, salvage, life, per)

Keterangan
 Cost. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli ditambah dengan
biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut.
 Salvage. Nilai sisa aset setelah aset tersebut habis masa manfaatnya.
 Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap.
 Per. Periode penyusutan aset, diaman satuan waktu yang telah dipakai hasilnya harus
sama dengan argumen Life tadi.
Contoh :
Menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah GENSET yang dibeli dengan 920,000,000,
dengan nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 9,200,000 dengan masa
manfaat 8 tahun, berapakah nilai penyusutan/depresiasi pada tahun ke 5? Buatlah tabel simulasi
penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut!
Penyelesaian:

DB (fixed Declining Balance)
Fungsi DB (Saldo Menurun) digunakan untuk menghasilkan nilai penyusutan suatu aset pada
periode tertentu menggunakan periode atau masa pakai tertentu. Besarnya penyusutan dihitung
dalam jumlah nilai yang tetap pada setiap periode.
Sintaks:
=DB(cost, salvage, life, per, month)

Keterangan
 Cost (Nilai Awal). Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli
ditambah dengan biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut.
 Salvage. Nilai sisa aset (nilai akhir aset) setelah aset tersebut habis masa manfaatnya.
 Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap.
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 Per. Periode penyusutan aset, dimana satuan waktu yang telah dipakai hasilnya harus
sama dengan argumen Life tadi.
 Month. jumlah bulan dalam tahun. Jika argumen ini tidak ditulis, maka akan dianggap
satu tahun sama dengan 12 bulan. (Contoh: pada negara yang memiliki 4 musim, aset
yang berupa kereta salju layak dihapus dengan menghitung satu tahun sama dengan 3
bulan.)
Contoh :
Menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah komputer yang dibeli dengan 9,000,000, dengan
nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 1,000,000 dengan masa manfaat
5 tahun, berapakah nilai penyusutan/depresiasi pada tahun ke 5 dengan jumlah bulan dalam
setahun adalah 12 bulan? Buatlah tabel simulasi penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut!
Penyelesaian:

DDB (Double Declining Balance)
Fungsi DDB (Saldo Menurun Ganda) digunakan untuk menghasilkan nilai penyusutan suatu aset
pada periode tertentu menggunakan periode atau masa pakai tertentu. Besarnya penyusutan
dihitung dalam jumlah nilai yang tetap pada setiap periode. Dengan kata lain fungsi DDB
menghasilkan biaya penyusutan/depresiasi pada tahun pertama lebih besar daripada tahun
berikutnya atau dari tahun ke tahun semakin menurun. Biasanya penentuan tarif depresiasi
dengan saldo menurun yang sering digunakan adalah metode garis lurus yang besarnya selalu
tetap dikalikan dua sehingga metode ini disebut dengan Saldo Menurun Ganda.
Sintaks:
=DDB(cost, salvage, life, per, factor)

Keterangan
 Cost (Nilai Awal). Biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset meliputi harga beli
ditambah dengan biaya-biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut.
 Salvage. Nilai sisa aset (nilai akhir aset) setelah aset tersebut habis masa manfaatnya.
 Life. Masa manfaat aset tersebut (berbeda-beda tergantung jenis aset tetap.
 Per. Periode penyusutan aset, dimana satuan waktu yang telah dipakai hasilnya harus
sama dengan argumen Life tadi.
 Factor. Bersifat opsional. Kecepatan penurunan saldo. Jika faktor dihilangkan,
diasumsikan sebagai 2 (metode neraca menurun ganda).
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Contoh :
Menghitung depresiasi atau penyusutan sebuah Mobil Truk Pengangkut yang dibeli dengan
200,000,000, dengan nilai sisa setelah aset tersebut habis masa manfaatnya sebesar 25,000,000
dengan masa manfaat 10 tahun, berapakah nilai penyusutan/depresiasi pada tahun ke 5 dengan
faktor adalah 2? Buatlah tabel simulasi penyusutan/depresiasi dari kasus tersebut!
Penyelesaian:
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LATIHAN SOAL FUNGSI FINANSIAL
Soal 1
Suatu perusahaan di bidang finance maupun di bidang perbankan akan menghitung jumlah
angsuran yang harus dibayarkan nasabah atas pinjaman yang diajukan. Besarnya angsuran yang
harus dibayarkan nasabah selama 3 tahun (36 bulan). Besar pinjaman nasabah adalah sebesar
Rp. 100.000.000,- dengan suku bunga 10% per tahun. Buatlah tabel Simulasi Jadwal Angsuran
atas pinjaman nasabah tersebut.
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