
Konsep Nilai Waktu Uang  
(Time Value Of Money). 
 
 Arti Nilai Waktu Uang adalah nilai uang yang ditunjukkan atas dasar waktu 
yang berlangsung, perubahan nilai uang akibat berjalannya waktu. Atau nilai uang 
akan berubah seiring dengan berubahnya waktu. Misalnya ada setumpuk uang 
senilai Rp 10,000,000, (nilai nominal) pada saat ini, akan berubah nilainya setelah 
satu tahun berjalan dengan catatan jika setumpuk uang tadi diinvestasikan di 
lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan (Lembaga Perbankan). Disini waktu 
secara tidak langsung menjadi fungsi dari nilai uang atau waktu merupakan salah 
satu variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. 

 Sebagai contoh seorang Ibu Rumah Tangga, karena memiliki kelebihan uang 
sebanyak Rp 10,000,000,- uang tersebut di depositokan di salah satu Bank di dekat 
rumahnya. Jatuh tempo deposito selama satu tahun dengan tingkat bunga deposito 
sebesar 10 persen. Maka selama satu tahun kedepan nilai uang Ibu tersebut akan 
berubah menjadi Rp11,000,000,- . Nilai tersebut berasal dari Uangnya sendiri Rp 
10,000,000,- ditambah bunga deposito sebesar 10 % dari nilai deposito = Rp 
1,000,000,-. 

Dalam kondisi ini secara tidak langsung ada kesepakatan antara Ibu Rumah Tangga 
dengan pihak Bank yang sama-sama memberikan penilaian terhadap uang 
Rp11,000,00,- untuk satu tahun kedepan  nilainya sama dengan Rp10,000,000,- 
pada saat ini.  

Dengan kata lain, uang Rp10,000,000,- yang dipegang saat ini memiliki nilai yang 
lebih besar dibanding dengan nilai yang sama dikemudian hari. Jika saat ini uang 
sebesar Rp10,000,000,- dibelanjakan untuk membeli beras dengan harga 
@Rp10,000, per kg, akan diperoleh beras sebanyak 1 ton, Namun jika tahun depan 
dengan jumlah uang yang sama, maka beras yang akan diperoleh kurang daripada 1 
ton. 

Nilai Kemudian (Future Value). 

Karakteristik nilai uang memungkinkan jumlah uang yang dimiliki seseorang 
menjadi berlipat ganda dikemudian hari. Nilai kemudian (Future Value) dari uang 
dapat ditentukan dengan mengalikan tingkat bunga dengan uang pokok untuk 
periode tertentu. Tingkat bunga biasanya ditentukan untuk periode satu bulan, satu 
kwartal, enam bulan atau satu tahun. Di Indonesia dikenal juga bunga harian, 
walaupun demikian tingkat bunganya tetap ditetapkan untuk satu tahun. 
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Contoh Aplikasi 1. 

Seorang Nasabah menyimpan uang sebesar Rp10,000,000,- pada sebuah bank 
dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Berapa uang Nasabah tersebut setelah 
satu tahun kemudian?  

Nilai Kemudian. NK1 = Rp10,000,000,- + (Rp10,000,000,- x 10%) 

NK1 = Rp11,000,000,- disini Nasabah menerima tambahan uang akibat bunga 
sebesar Rp1,000,000,- 

Jika disimpan untuk jangka waktu dua tahun ke depan, maka nilai uang Nasabah 
pada akhir tahun ke kedua adalah: 

NK2 = Rp11,000,000,- + (Rp11,000,000,- x 10 %) = Rp12,100,000,- 

Bunga yang diperoleh tahun ke dua adalah Rp1,100,000,- nilai ini diperoleh dari  
perhitungan bunga dari Rp 11,000,000,- x 10%. 

Secara matematis dapat diturunkan sebagi berikut. 

Pokok simpanan awal dinotasikan dengan X0, sedangkan nilai simpanan setelah 
jangka waktu n periode dinotasikan Xn, dan tingkat bunga bank dinotasikan r, maka 
nilai kemudian (future value) untuk n periode dinotasikan NKn 

NK1 =  X0 + (X0 x r)1 = X0(1 + r)1 

NK2 = NK1 + (NK1 x r)1 = NK1(1 + r)1 

NK2  = X0(1 + r)1 (1 + r)1 atau  

NK2  = X0(1 + r)2  dan jika ditulis secara umum menjadi. 

NKn  = X0(1 + r)n 

Contoh Aplikasi 2. 

Seorang pengusaha sukses menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar Rp100 
milyar dengan tingkat bunga bank sesuai dengan kesepakatan berdasar BI rate 
(www.bi.go.id ) pada saat ini adalah 7,5% flat. Lama periode penyimpanan selama 10 
tahun. Hitung nilai uang setelah sepuluh tahun. 

Jawab. 

Pokok simpanan = X0 = Rp 100,000,000,000,- 

Tingkat bunga = r = 7.5% 
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Periode = n = 10 tahun 

Ditanyakan NK10 ? 

Masukkan semua data yang diketahui, maka  

NK10 = Rp100,000,000,000,- (1+ 0.075)10  

NK10 = Rp100,000,000,000,- (2.06103) = Rp206,103,000,000,-  

Sumber: http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-keuangan-manajemen-
keuangan/konsep-nilai-waktu-uang/ di akses 6 September 2014. 

Nilai kemudian dengan bunga dihitung lebih daripada satu kali dalam 
satu periode. 

Beberapa bank memberikan perhitungan nilai kemudian dengan memperhitungkan 
bungan lebih dari satu kali dalam satu periode atau satu tahun. Nilai kemudian 
ditentukan berdasarkan bunga yang dihitung setiap hari, atau setiap minggu atau 
setiap bulan atau satu kali dalam setahun. 

Konsekwensi dari bunga yang dihitung lebih dari satu kali adalah nilai kemudian dari 
uang menjadi lebih besar daripada jika dihitung satukali, walaupun tingkat bunga 
dalam satu tahun sudah ditetapkan sama. Dengan demikian, nasabah memiliki 
pilihan (alternatif) dalam menentukan bagaimana bunga harus dibayarkan. 

Jika notasi m menunjukkan berapa kali bunga diperhitungkan dalam periode satu 
tahun, maka dalam setahun, nilai kemudian NK dihitung sebanyak m kali n periode. 
Sedangkan tingkat bunga yang diperhitungkan atau bunga yang dibayar dalam satu 
kalinya adalah r/m. Cara sederhananya dapat ditulis sebagai berikut. 

Jika bunga dihitung satu kali selama periode satu tahun, maka nilai kemudian, NK 
nya adalah. 

NKn  = X0(1 + r)n 

Jika bunga dihitung lebih dari satu kali selama periode satu tahun, maka Nilai 
Kemudian, NK dapat ditentukan dengan formula berikut. 

NKn  = X0(1 + r/m)mxn 

Contoh Aplikasi 3. 

Seorang Nasabah menyimpan uang di bank sebesar Rp 100,000,- untuk jangka 
waktu 10 tahun dengan pembayaran bunga tiap bulan. Tingkat bunga yang 
disepakati bank adalah 10% pertahun.  
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Hitunglah Nilai uang setelah 10 tahun, jika bunga dibayar satu kali dalam setahun 
dan 12 kali dalam setahun (disini ada dua pertanyaan) yaitu Besarnya NK jika bunga 
dibayar satu kali dalam setahun dan Besarnya NK jika bunga dibayar 12 kali dalam 
setahun? 

Jawab. 

Pokok simpanan, X0 = Rp 100,000,-  Periode , n = 10 tahun Tingkat bunga, r = 10% 

NKn = NK10 = Rp100,000,- (1+ 0.10)10 = Rp100,000 (2.59374)= Rp259,374.25 (jika 
bunga dibayar satu kali dalam satu tahun). 

Jika bunga dibayar, m=12 (12 kali dalam setahun) maka NK10 nya dapat dihitung 
sebagai berikut. 

NK10  = Rp100,000,- (1 + 0.1/12)12 x 10   = Rp 100,000 (1.00833)120  

          = Rp100,000,- (2.7070415)       = Rp 270,704.15 (jika bunga di bayar 12 kali 
dalam setahun) 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa bunga yang dibayar 12 kali dalam satu tahun 
memberikan nilai kemudian dari uang lebih besar dibanding jika bunga dibayar atau 
diperhitungkan hanya satu kali dalam satu tahun. 

Sumber: http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-keuangan-manajemen-
keuangan/menentukan-bunga-yang-dihitung-lebih-dari-satu-kali/ di akses 6 
Oktober 2014. 

Sumber: Sartono, A., 2001, Manajemen keuangan, Teori dan Aplikasi , BPFE-
Yogyakarta, Edisi 4, Yogyakarta. 

Nilai sekarang (Present Value). 

Dalam ilmu ekonomi, nilai sekarang (Present Value), juga dikenal sebagai nilai 
diskonto sekarang, adalah jumlah nilai uang di masa depan yang telah didiskontokan 
sehingga mencerminkan nilai uang tersebut pada saat ini, atau seolah-olah itu ada di 
hari ini. Nilai sekarang hampir pasti  selalu kurang dari atau sama dengan nilai masa 
depannya karena uang itu sendiri memiliki potensi penghasilan artinya tumbuh 
menjadi lebih banyak dari semula. 

Sebagai contoh, jika 5 tahun yang akan datang  kita menerima uang sebesar 
US$1000, dengan tingkat bunga yang berlaku sebesar 10 %. Hitunglah berapa Nilai 
Sekarang US$1000 tersebut. 

Jawab. 
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Uang yang akan diterima ( C) sebesar US$1000 

Tingkat bunga, i = 10% 

Periode, n selama 5 tahun maka Nilai sekarang dapat dihitung sebagai berikut.  

Nilai Sekarang, NSn =   =  = $620.92 

Interpretasinya, jika anda ingin terima sekarang maka yang anda terima uang senilai 
US$620.92 saja, mengapa demikian karena adanya penyusutan nilai disebabkan ada 
diskonto bunga sebesar 10 %. 

Perhitungan dengan menggunakan software bisa di klik dibawah ini. 

Cara menghitung present value http://www.investopedia.com/calculator/pvcal.aspx 
di akses 6 Oktober 2014. 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value di akses 6 Oktober 2014 
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