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1. Pak Tedi menyimpan uang di bank sebesar Rp. 2.700.000 dalam Bentuk
deposito dengan bunga sederhana 15% per tahun. Jika deposito tersebut
jatuh tempo setelah 4 bulan. Tentukan besarnya uang Pak Tedi setelah
jatuh tempo!
2. Hutang si Budi setelah 9 bulan besarnya menjadi Rp. 1.150.000. Jika
perhitungan bunga tunggal sebesar 20% pertahun. Hitung besarnya nilai
tunai hutang si Budi!
3. Sebuah modal sebesar Rp. 5.000.000 disimpan di bank dengan bunga
tunggal 12,5% pertahun. Beberapa tahun kemudian modal tersebut
menjadi sebesar Rp. 7.500.000. Berapa tahunkah lamanya modal tersebut
disimpan di bank?
4. Seorang pedagang membutuhan modal tambahan untuk usahanya sehingga
ia meminjam uang sebesar Rp15.000.000,- yang harus dilunasi dalam
waktu 9 bulan sebesar Rp 18.375.000,- .Berapa tingkat bunga sederhana
tahunan atas pinjaman tersebut?
5. Seorang pedagang membutuhan modal tambahan untuk usahanya sehingga
ia meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- yang harus dilunasi dalam
waktu 9 bulan menjadi sebesar Rp 18.375.000,-. Berapa tingkat bunga
sederhana tahunan atas pinjaman tersebut?
6. Tuan X meminjam uang Rp. 1.000.000 pada bank ABC dengan perjanjian
bahwa setelah 3 thn kemudian Tuan X harus mengembalikan sejumlah Rp.
1.650.000. Hitung berapa persen tingkat bunga majemuk yang dibebankan
pada Tuan X?
7. Dodi mendepositokan uangnya sejumlah Rp. 625.000 pada sebuah bank
yang memberikan bunga 15% per tahun yang dibayarkan tiap 6 bulan
secara majemuk selama jangka waktu tertentu. Agar pada akhir jangka
waktu tersebut Dodi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000. Hitunglah
selama berapa tahun Dodi harus mendepositokan uangnya?
8. Modal sebesar Rp. 200.000 akan dibayarkan 10 tahun kemudian dengan
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bunga 4% pertahun yang dimajemukkan semesteran. Berapa nilai tunai
modal tersebut?
9. Jika uang sebesar Rp. 2.000.000 ditabung di bank selama 5 tahun dengan
bunga 6% per tahun. Berapa jumlah uang tersebut bila dibunga
majemukkan secara kuartalan?
10. Berapa besarkah modal awal jika 5 tahun yang lalu Abdul Karim

menyimpankan uangnya di Bank yang pada saat ini ia menerima sebesar
Rp 56.086.827,00 dengan suku bunga yang diberikan Bank adalah 9%
pertahun dengan sistem pembayaran bunga tiap 4 bulan dengan bunga
majemuk.
11. Mr. Y meminjam uang Rp. 2.000.000 pada Bank ABC dengan ketentuan

setelah 3 tahun Mr.Y harus mengembalikan 2.600.000. Hitung berapa
persen bunga majemuk yang dibebankan kepada Mr.Y!
12. Tuan A mendepositokan uangnya sejumlah Rp. 1.000.000 pada sebuah
bank yang memberikan bunga 12% per tahun dimajemukkan secara
kuartalan. Agar pada akhir jangka waktu Tuan A menerima Rp. 2.250.000.
Hitung selama berapa tahun Tuan A harus mendepositokan uangnya?
(pembulatan 2 tempat desimal).
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