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Materi Materi Materi    

ANUITAS (ANNUITY)1 
 
Anuitas � adalah serangkaian pembayaran yang sama untuk jumlah tahun tertentu.  

 

Anuitas dibagi menjadi dua tipe dasar: 

1. Anuitas biasa � anuitas dengan pembayaran di akhir periode 

2. Anuitas jatuh tempo � anuitas dengan pembaran pada awal periode 

Catatan: Dalam manajemen keuangan yang lazim digunakan adalah anuitas biasa untuk 

penyebutan pada anuitas, kecuali jika disebutkan anuitas jatuh tempo. 

 

ANUITAS MAJEMUK 

Menyimpan atau menginvestasikan sejumlah uang yang sama di akhir tahun dan 

memungkinkan tumbuh. 

Pemanfaatannya misal � untuk tabungan pendidikan, mobil baru, rumah. 

 

Ilustrasi: 

Ilustrasi sederhana untuk 2 tahun anuitas: Misal Kita menyimpan Rp 5.000.000,- dengan 

bunga 6%, maka pada tahun ke dua akan dihitung sebagai berikut. 

FV2 = Rp 5.000.000(1+0,06) + Rp 5.000.000 

 = Rp 5.000.000(1,06) + Rp 5.000.000 

 = Rp 5.300.000 + Rp 5.000.000 

 = Rp 10.000.300 

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa untuk nilai masa depan dari dua tahun anuitas 

(biasa) didapat dari dua kali setoran (Rp 5.000.000 x 2) ditambah dengan bunga untuk 

tahun pertama Rp 300.000. Pembayaran tahun kedua belum mendapat bunga karena 

setoran pada akhir tahun diasumsikan baru saja disetorkan sehingga tidak diperhitungkan 

bunga. 

 

Sekarang dari ilustrasi tersebut kita kembangkan dengan jangka waktu 5 tahun, maka akan 

didadapat perhitungan sebagai berikut: 

FV5 = Rp5000.000(1+0,06)4+ Rp5000.000(1+0,06)3+ Rp5000.000(1+0,06)2+ 

Rp5.000.000(1+0,06)+Rp5.000.000 

 = Rp5.000.000(1,262)+ Rp5.000.000(1,191)+ Rp5.000.000(1,124)+ 

Rp5.000.000(1,060)+ Rp5.000.000 

 = Rp6.310.000+Rp5.955.000+5.620.000+Rp5.300.000+Rp5.000.000 

 = Rp28.185.000 

 

Dari perhitungan tersebut dapat disederhanakan dengan rumus berikut 
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FV = nilai masa depan anuitas di akhir tahun ke-n 

PMT = pembayaran anuitas yang disimpan atau diterima di akhir tiap tahun 

i = tingkat suku bunga (diskonto) tahunan 

n  = jumlah tahun berlangsungnya anuitas 

                                                
1 Keown et.al, 2001, buku 1, bab 5, p.169-171  
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MENGGUNAKAN TABEL 

Tabel: FVIFAi,n atau Anuitas atas Rp1 untuk n tahun 
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
2 2,010   2,020   2,030   2,040   2,050   2,060   2,070   2,080   2,090   2,100   
3 3,030   3,060   3,091   3,122   3,153   3,184   3,215   3,246   3,278   3,310   
4 4,060   4,122   4,184   4,246   4,310   4,375   4,440   4,506   4,573   4,641   
5 5,101   5,204   5,309   5,416   5,526   5,637   5,751   5,867   5,985   6,105   
6 6,152   6,308   6,468   6,633   6,802   6,975   7,153   7,336   7,523   7,716   
7 7,214   7,434   7,662   7,898   8,142   8,394   8,654   8,923   9,200   9,487   
8 8,286   8,583   8,892   9,214   9,549   9,897   10,260 10,637 11,028 11,436 
9 9,369   9,755   10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579 

10 10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 
11 11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531 
12 12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384 
13 13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523 
14 14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975 
15 16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772  

 
FVn = PMT(FVFAi,n) 

 

Misalnya dari Rp5.000.000 akan kita hitung berapa nilai masa depan anuitas pada 

tingkat bunga 6% selama 10 tahun. 

FVn = PMT(FVFA6%,10th) 

 = Rp5.000.000(13,181) 

 = Rp65.904.000 

 

Menggunakan excel untuk membuat tabel anuitas: 

Kita bisa menggunakan fasilas bantu melalui program excel dan memasukkan rumus untuk 

menyusun tabel FVIFA. Silahkan dicoba dengan logika rumus/langkah sebagai berikut 

1. Buat tabel berisi bunga dalam prosen di bagian barisnya 

2. Buat urutan angka untuk n 

3. Isikan rumus pada tahun pertama (n=1) yaitu = ((1+bunga)^(n tahun-1)) 

4. Isikan rumus pada tahun kedua (n=2) yaitu = ((1+bunga)^(n tahun-1))+hasil dari n-1 

atau hasil pada cell diatasnya. 

5. Copykan rumus pada tahun ke-2 tersebut ke bawah sampai akhir n. 

6. Copykan ke kanan sampai dengan akhir tabel bunga yang kita buat. 

 

Anda bisa mengembangkan rumus tersebut untuk membuat perhitungan sederhana pada 

future value anuitas. Anda bisa mencoba dengan bekal rumus antara lain: 

Vlookup � mencari nilai dari tabel secara vertikal 

Match � mencari posisi pada urutan ke berapa dari (array) nilai yang sesuai kriteria 

Misalnya sebagai berikut =VLOOKUP(D22;$A$3:$K$18;MATCH(E22;A3:K3;0)) 

D22= berisi angka n 

E22= berisi bunga 

A3-K3 adalah judul berisi bunga. 
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Latihan 

1. Hitunglah nilai masa depan anuitas Rp 1.000.000 dengan tingkat bunga 7% pada 5 

tahun mendatang 

a. Gunakan perhitungan dengan rumus anuitas 

b. Bandingkan hasilanya dengan perhitungan dengan melihat tabel FVIFA 

2. Untuk membayar beban pendidikan, Anda ingin mempunyai Rp15.000.000 akumulasi 

pada akhir tahun ke-15. Untuk itu Anda merencanakan untuk mendepositokan setiap 

akhir tahun dengan jumlah yang sama. Jika bank mau memberi bunga 6% bunga 

majemuk per tahun, berapakan jumlah yang harus Anda simpan setiap akhir tahun? 

(Gunakan tabel dan masukkan ke dalam rumus FV anuitas). 

3. Anda merencanakan untuk memiliki rumah pada sepuluh tahun mendatang. Harga 

rumah pada saat ini Rp 100.000.000,- dan diperkirakan naik 30% pada sepuluh tahun 

mendatang. Anda ingin menyimpan dana dengan jumlah sama tiap akhir tahun dengan 

tingkat bunga bank 15% per tahun. Hitunglah berapa yang harus Anda simpan setiap 

akhir tahun? 


