Baccarat adalah permainan yang sangat mudah untuk dimainkan karena untuk
memenangkan taruhan baccarat tidak perlu strategi khusus. Hanya perlu fokus dan
serius dalam permainan ini, permainan baccarat bisa mendatang penghasilan
tambahan yang lebih, tentu sangat menggiurkan bukan?
Baccarat sejak awal menjadi salah satu permainan untuk para bangsawan dikarenakan
nilai taruhan permainan ini cukup besar sehingga menjadi daya tarik para pejudi dari
dulu hingga sekarang.
Kini tidak perlu khawatir lagi, anda bisa menikmati judi online baccarat lewat
smartphone/HP anda saat ini juga. Sekarang teknologi semakin pesat dan internet
dimana-mana. Dengan menggunakan handphone berbasis android dan ios kini kita
sudah bisa bermain judi baccarat online dimana saja dan kapan saja kita mau.
Permainan baccarat online merupakan permainan yang paling fair dan populer hingga
sekarang ini, mengapa demikian?
1. Karena permainan ini di tampilkan secara live (langsung) yaitu dengan dealer
(pembagi kartu) wanita yang akan menemani anda saat bermain.
2. Karena permainan ini adalah permainan yang sejak lama sudah ada dan sangat
digemari oleh para penikmatnya, walaupun para pemain jauh dari casino darat.
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara sedikit cara bermain judi baccarat
online. Artikel ini ditujukan kepada anda yang ingin bermain judi baccarat atau untuk
pemula yang ingin mencoba permainan baccarat ini secara online.

Cara Bermain Baccarat Online Untuk Pemula
Cara bermain baccarat online secara live dengan bermain langsung di casino tidak ada
perbedaannya. Nah, sebelum bermain baccarat online, ada beberapa istilah berikut
yang perlu diketahui terlebih dahulu sehingga anda tidak bingung nantinya.










Dealer : Orang yang bertugas membagikan kartu dan biasanya wanita
Deck : 1 deck kartu berisi 52 lembar kartu, biasanya di meja baccarat ada kotak berisi
kartu sebanyak 8 deck secara acak
Chips : Umumnya berbentuk koin terbuat dari plastik yang nilainya berbeda-beda. Ini
merupakan saldo untuk bertaruh.
Player : Bertaruh untuk Player jika kartunya lebih besar dibandingkan dengan Banker
Banker : Bertaruh untuk Banker jika kartunya lebih besar dibandingkan dengan Player
Tie : Biasa kita kenal dengan sebutan Seri atau nilai kartu sama antara kartu Player
dan Banker.
Player Pair : Bertaruh untuk Player jika kartu yang keluar sepasang dan memiliki nilai
sama atau kembar (pair)
Banker Pair : Bertaruh untuk Banker jika kartu yang keluar sepasang dan memiliki
nilai sama atau kembar (pair)
Fortune Six : Bertaruh pada Banker dengan nilai kartu 6.

Penjelasan menu dan fungsi pada tombol yang terdapat pada gambar di atas :
1. Kotak Biru


Balance : Total jumlah saldo atau chip dalam akun ID game.
 Win : Jumlah total kemenangan yang sudah diperoleh.
 Bet : Jumlah total taruhan yang sudah kita pasang pada setiap ronde.
 Limit : Batas minimal dan maximal bet.
 Pair Limit : Batas minimal dan maximal bet pada jenis taruhan Pair.
 Tie Limit : Batas minimal dan maximal bet pada jenis taruhan Tie.
2. Kotak Merah


P : Player
 B : Banker
 Tie : Seri
 Pair : Sepasang kartu dengan nilai yang sama
3. Kotak Kuning






Chip 10 bila di rupiahkan menjadi 10 ribu
Chip 50 bila di rupiahkan menjadi 50 ribu
Chip 100 bila di rupiahkan menjadi 100 ribu
Chip 500 bila di rupiahkan menjadi 500 ribu
Chip 1.000 bila di rupiahkan menjadi 1 juta

Setelah kita sudah paham istilah-istilah diatas, mari kita lanjut dalam menghitung
kemenangan pada setiap jenis taruhan yang ada di meja baccarat.

Menghitung Kemenangan Judi Baccarat Online


Player atau Banker
Jika memilih jenis taruhan baik itu di posisi Player atau Banker anda akan mendapatkan
bayaran kemenangan dengan nilai 1 : 1. Namun ada hal yang perlu diketahui bahwa
beberapa bandar judi online mengenakan potongan 5% untuk posisi taruhan Banker.
Contoh : Jika bertaruh pada Banker senilai Rp. 100.000,- dan menang maka yang
diterima adalah Rp.95.000.



Tie (Seri)
Jika memilih jenis taruhan Tie anda akan mendapatkan bayaran kemenangan dengan
nilai 1 : 8. Apabila anda sudah meletakan taruhan baik itu di Player atau Banker, namun
hasilnya Tie maka taruhan anda akan dikembalikan.
Contoh : Jika ada bertaruh pada Tie senilai Rp. 100.000,- dan menang maka yang
diterima adalah Rp.800.000,-



Player Pair atau Banker Pair
Jika memilih jenis taruhan Player Pair maupun Banker Pair anda akan mendapatkan
bayaran kemenangan dengan nilai 1 : 11. Jenis taruhan ini dianggap sah hanya pada
pair pertama kali saja. Pair yang terbentuk dari kartu ketiga maka tidak dianggap sah.
Contoh : Jika bertaruh pada Player Pair atau Banker Pair senilai Rp. 100.000,- dan
menang maka yang diterima adalah Rp.1.100.000,-



Fortune Six
Jika memilih jenis taruhan Fortune Six anda akan mendapatkan bayaran kemenangan
dengan nilai 1 : 22. Jenis taruhan Fortune Six tidak selalu ada di semua meja baccarat
maupun casino darat.
Contoh : Jika bertaruh pada Fortune Six senilai Rp. 100.000,- dan menang maka yang
diterima adalah Rp.2.200.000,-

Penjelasan Permainan Baccarat
Seperti yang sudah kami jelaskan di atas bahwa permainan judi baccarat online
menggunakan 8 deck kartu yang dikumpulkan kedalam satu kotak mika bening dan
dikocok secara acak. Sebelum Dealer membagikan kartu, maka anda harus
menempatkan taruhan yang ingin anda pilih. Setelah taruhan ditempatkan maka Dealer
akan membagikan masing-masing 1 kartu dan kartu tersebut langsung dibuka, baik itu
kartu Player atau Banker.
Pemenang dari permainan judi baccarat adalah pemain yang memiliki kartu tertinggi.
Kartu tertinggi tersebut adalah bernilai 9. Kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nilainya sesuai
dengan kartu, sedangkan kartu King, Queen, Jack dan 10 memiliki nilai 0 (kosong). Jika
menemukan kartu bernilai puluhan maka yang diambil adalah angka satuan.
Contoh : Kita mendapatkan kartu 7 + 5 = 12 maka nilai kartu yang diambil hanya angka
2 saja.

Jika mendapatkan dua kartu dan nilainya belum mencapai 6 baik itu di posisi Player
maupun Banker, maka kartu ketiga akan dikeluarkan oleh Dealer dari deck untuk
menambah nilai kartu anda. Dan sebalik jika mendapatkan dua kartu dan nilainya
mencapai 6 atau lebih, maka kartu ketiga tidak akan ditambah oleh dealer. Kartu ketiga
ini biasanya menjadi penentu kemenangan ataupun sebaliknya.
Perlu diperhatikan bahwa di setiap meja baccarat memiliki batasan atau limit taruhan
yang berbeda-beda. Pada umumnya limit maksimal di situs judi casino online adalah
1.000 (1 juta) dan minimum betnya adalah 10 (10 ribu).

Trik Bermain Baccarat Online Agar Menang
Memang permainan baccarat tidak memiliki strategi khusus, karena biasanya hanya
faktor keberuntungan saja yang diperlukan. Namun kami akan memberikan beberapa
trik bermain baccarat secara online, trik ini bisa diterapkan di casino darat juga.
Semoga trik ini bisa menambah persentase kemenangan anda dan trik ini sudah dicoba
sebelumnya.
1. Perhatikan pola permainan yang sering keluar, baik itu Player ataupun Banker.
Caranya cukup sederhana, anda tinggal melihat history permainan sebelum masuk
kemeja baccarat yang dipilih. History ini bisa menjadi acuan kita dalam memilih
Player atau Banker. Jika dalam history tersebut yang sering menang Banker, maka
kita bisa memasang taruhan pada Player seterusnya sampai 5 x putaran barulah
pindah ke posisi Banker.
2. Siapa yang tidak mau menang? semua orang pasti ingin menang dalam hal apapun.
Nah, dalam permainan baccarat kita jangan terlalu bernafsu dalam bertaruh jika
sering kalah ataupun menang. Jika sering kalah coba berhenti sejenak dan
perhatikan kembali trik pertama di atas, jika terus menang pun tetap sama harus
memperhatikan kembali pola history tersebut. Mengapa perlu berhenti sejenak?
karena biasanya para bettor yang kalah atau menang pun membiarkan emosionalnya
bermain bukan logikanya lagi yang bermain.
3. Trik ketiga cara bermain baccarat online yang ampuh ini dan digunakan jika anda
sering kalah serta memiliki modal yang besar. Caranya adalah dengan melipat
gandakan taruhan. Oh ya, sebelum memulai trik ini tentukan dahulu taruhan yang
akan kalian lipat gandakan.
Contoh : Dalam sekali taruhan anda memasang Rp.50.000,- secara terus menerus
dengan pilihan Player ataupun Banker (tentukan pilihan dan lihat kembali historynya),
jika kalah langsung lipat taruhan menjadi 5 x lipat = Rp.250.000,- dengan pilihan
taruhan yang sama dan begitu seterusnya. Jika menerapkan trik ini, maka kekalahan
sebelumnya akan cepat terbayarkan dengan melipat taruhan di judi baccarat. Trik
ketiga ini biasa dilakukan oleh para pemain master baccarat.
Ketiga trik singkat tersebut ini bisa menjadi patokan dalam bermain judi baccarat online
untuk para pemula. Memang permainan baccarat terlihat mudah dan simple, namun
juga diperlukan kesabaran dalam membentuk pola permainan yang nanti bisa anda
temukan dengan sendirinya dan menjadi mahir serta feeling menjadi kuat dalam
menebak kartu yang keluar pada judi baccarat.

Bagaimana? sudah siap menjadi jutawan seperti bangsawan? silahkan terapkan cara
bermain baccarat online ini di situs judi casino terpercaya.
Sekian dari saya. Semoga artikel cara bermain baccarat online ini bermanfaat bagi
anda semua, jika menang dengan trik ini silahkan dibagikan kepada kerabat-kerabat
terdekat. Terima kasih.

