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D.INVESTASI UANG
Kemampuan menyimpan uang dan menginvestasi uang secara bijak, 
keduanya dalam masa pendek dan masa yang panjang, adalah kunci efektif 
untuk menciptakan kemakmuran. Apakah itu akan disimpan untuk liburan, 
deposit rumah atau bahkan untuk masa pensiunan, merupakan sebuah
pemahaman dari pilihan investasi yang berbeda yang tersedia pada dasarnya.

BUNGA SURAT-SURAT BERHARGA TERTENTU
Banyak orang berinvestasi dalam surat hutang, surat tanpa jaminan, surat 
tukar, dan surat obligasi. Investasi ini dalam bentuk pinjaman masa tertentu 
kepada perusahaan, yang membayar kamu dengan kurs bunga tertentu, dalam 
interval tertentu, dengan investasi asli yang dibayar kembali pada tanggal 
tertentu pada masa yang mendatang.
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Surat Obligasi diumumkan oleh pemerintah dan otoritas semi 
pemerintah, yang mana surat hutang dan surat-surat lainnya diumumkan oleh 
perusahaan peminjaman uang. Surat obligasi berasal dari pemerintah dengan jaminan 
pengembalian.

Surat Hutang kurang aman dibandingkan surat obligasi, tapi lebih aman 
dari pada surat tanpa jaminan. Surat tanpa jaminan pada umumnya meminta kurs 
pengembalian lebih tinggi dari pada surat hutang yang dalam permintaan 
pengembaliannya kursnya lebih tinggi dari pada surat obligasi.

Surat Tukar merupakan surat tidak aman yang dapat diubah menjadi 
saham biasa dalam perusahaan pada tanggal dimana harga ditentukan. Surat berharga 
ini diperdagangkan pada pertukaran saham tapi investor umumnya membeli surat-surat 
berharga tersebut untuk bunga tertentu yang mereka sediakan.
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PEMBELIAN
Investasi bunga tertentu dapat dibeli :
• Ketika pertama kali diumumkan kepada perusahaan yang menawarkan  

surat-surat berharga lewat iklan, atau
• Selama masa tertentu melalui broker saham. Brokerage dan GST berlaku 

untuk transaksi ini.

Brokerage dihitung berdasarkan nilai awal dari pinjaman.
Surat obligasi dan surat hutang biasanya diumumkan dalam $100 units.
Jenis brokerage akan menjadi 0.25% atau 25 sen per $100 unit

GST 10% dihitung pada brokerage.

Sekali surat berharga diumumkan, perdagangan dapat terjadi pada:
- Nilai par ($100 merupakan nilai awalnya), atau
- Kurang dari nilai parnya ( kurang dari $100). Itu berarti surat berharga akan dibeli 

pada waktu diskon. Bunga tertentu surat berharga akan diperdagangkan pada 
premium jika kurs bunga secara resmi naik.

- Lebih dari nilai par ( lebih dari $100). Ini berarti surat berharga dibeli pada premium.
Bunga tertentu surat berharga akan diperdagangkan pada premium jika kurs bunga
secara resmi turun.
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PENGEMBALIAN
Sebagian besar orang berinvetasi dalam surat berharga bunga tertentu untuk 
menerima pembayaran investasi biasa. Pembayaran bunga biasanya 
dinyatakan sebagai kurs kupon dan dihitung pada nilai depan dari investasi, 
nilai perdagangan. Ide dari kurs yang sederhana atau rendah dari bunga yang 
digunakan, sebagai nilai awal yang tetap pada investasi yang sempurna.

PENJUALAN
Bunga tertentu surat berharga dapat dijual selama masa tertentu.
Bagaimanapun brokerage dan GST dikurangi dari hasilnya. Jika surat bunga 
tersebut diadakan sepanjang masa  penuhnya, nilai awalnya dikorbankan 
tanpa biaya.



hogasaragih@wordpress.com

Contoh 19

Jika 5 tahun surat hutang diumumkan pada nilai par $100 
dengan kurs kupon 7% tapi dibeli setelah 1 tahun untuk $98 
per unit dengan brokerage 0.25%. Hitung :
a. Biaya pembelian 50 surat huang
b. Bunga pendapatan per tahun
c. Pengembalian efektif pertahun
d. Penghasilan jika diadakan hingga masa tebusan
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a. 

b.

c.

d. Jika surat hutang diadakan hingga penebusan, nilai par nya 50 x 100 
=$5000
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LATIHAN 5D.1
1. Jika 80 surat obligasi 5 tahun dengan nilai par $100 dan kurs 6.5%, dibeli 

$103.5 per unit, hitunglah
a. Harga beli dari surat obligasi
b. Pengembalian efektif tahunan
c. Pemasukan bunga per tahun

2.  Surat tidak terjamin dengan nilai par $100 dan bunga 8% dibeli pada harga $96.5 
per unit. Jika 150 dibeli, hitunglah :
a. Biaya beli surat obligasi
b. Pendapatan bunga yang diterima setengah tahun
c. Pembelian jika dikorbankan setelah 3 tahun

3. Jika 40 surat obligasi mengembalikan 7.5% dibeli ketika diumumkan opertama kali 
melalui iklan untuk $1000 masing2, hitunglah :
Biaya Surat Obligasi
Bunga pengembalian selama 3 tahun
Pembelian jika dikorbankan setelah 3 tahun

4. 5 tahun perusahaan surat obligasi mengumumkan $100 setiap kupon selama 3 
tahun. Kupon kurs tersebut 8.5%. Tentukan :
Biaya pembelian 75 surat obligasi ketika pengumuman pertama
Pemasukan bunga per tahun untuk $102.5 setelah  tahun
Sarankan mengapa surat obligasi telah melakukan perdagangan pada premium 
ke nilai par setelah 2 tahun
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5. Surat ilegal dengan nilai par $100 diumumkan untuk periode 3 tahun. kurs 
6.5%.
a.  Coba beri saran mengapa surat harus memperdagangkan $94 setelah 1

tahun diumumkan
b. Berapa banyak yang harus dibayar  ke investor untuk pembelian 250 

surat setelah 1 tahun?
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Pajak

Secara umum, bunga yang dibayarkan dari investasi harus disebut
sebagai pendapatan yang dapat dijadikan pajak. Ini termasuk dalam
bagian pendapatan dari seorang pembayar pajak pada setiap
keuangan tahunan.

Kantor pajak Australia mengerjakan data untuk mencocokkan
program komputer untuk meyakinkan bunga yang dibayarkan oleh
pembayar pajak.

Pajak secara efektif mengurangi pengembalian investasi yang 
dibayarkan sebagai bunga yang akan dijadikan pajak pada kurs
pajak marginal.
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PENGARUH  INFLASI

Harga indeks konsumen diukur pada kenaikan harga umum “keranjang“ barang dan 
waktu pelayanannya merupakan suatu metode yang diterima untuk pengukuran inflasi
Pengaruh inflasi mengurangi besarnya pembelian sebagai jumlah bayaran uang yang 
tidak akan dapat membeli beberapa jumlah yang baik dan waktu pelayanan sebagai 
suatu kenaikan harga.

Sebagai contoh, kamu mempunyai $20000 yang tersedia untuk membeli sebuah mobi
baru. Jika kamu terlambat membeli mobil itu sekarang, sebuah mobil baru yang mirip 
mungkin harganya $23000 pada beberapa tahun kemudian. $20000 yang kamu miliki 
itu hilang dengan membeli hak untuk pengaruh inflasi. Tentu saja, $20000 dapat di 
investasikan pada ukuran yang lebih besar dari inflasi ini. 

Banyak investor membawa pengaruh inflasi kedalam keuangan ketika mereka 
mengakses kembali dari infestasi, ukuran pengembaliannya dibawa masuk ke dalam 
pengaruh inflasi keuangan.
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Contoh 24
Sebanyak $10000 didepositkan ke rekening selama 3 tahun dengan 
bunga  5.4 % p.a. tiap bulan. Inflasi berakhir pada periode rata-rata 
2.5%.
a) Hitunglah nilai investasi sesudah 3 tahun.
b) Berapa nilai dari index $10000 untuk inflasi?
c) Berapa kenaikan investasi sesungguhnya?
d) Hitunglah presentase rata-rata kenaikan investasi tiap 

bulan.
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jawab
a) Dengan menggunakan kalkulator, kita memperoleh FV.

N = 36,  1% = 5.4,   PV = -10000, PMT = 0, P/Y=12, C/Y=12.
Maka harga investasinya adalah $11754.33 sesudah 3 tahun.

b)  Kenaikan inflasi pada 2.5% p.a. dengan menambah basis 
harga index= $10000*1.025*1.025*1.025

= $10000*(1.025)3

= $10786.91
c) Kenaikan real pada nilai investment = $11754.33-$10768.91 =$985.42
d) Dengan menggunakan perhitungan kalkulator kita menentukan nilai  

presentase rata-rata  kenaikan investment tiap bulan, dapat diperoleh  
untuk 1%. 
N = 3, PV = -10.768.91, PMT = 0, FV = 11754.33, P/Y = 1, C/Y = 1
Sesudah inflasi ini pengaruh kenaikan investasinya  adalah 2.96% per
tahun.
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Latihan 5D.5
1.  Casei mendepositkan $50000 sebagai iuran dengan jangka waktu selama 5  tahun 

dengan bunga 5.7% per tahun tambah kuarter. Inflasi dengan periode rata-rata 2.3% 
per tahun
a) tentukan nilai investasinya sesudah 5 tahun.
b) Hitunglah nilai index $50000 inflasi
c) Tentukan kenaikan real dari investasinya!
d) Berapakah presentase rata-rata tiap kenaikan investasinya?

2.   Gino menginvestasi $20000 pajak dengan jangka waktu deposito 3 tahun  dengan 
bunga  3.85% p.a. tiap bulan. Inflasi periode rata-rata 3.4% p.a.
a) berapa nilai investasi Gino sesudah 3 tahun?
b) Index $20000 untuk inflasi.
c) Hitunglah nilai kenaikan real dari investasinya Gino.
d) Tentukanlah presentase rata-rata kenaikan investasinya

3.   Jordan mempunyai $5000 dalam pajak keuangan 4.15% p.a. dibungakan                      
selalu selama 2 tahun. Inflasi berkembang pada 3.5 % p.a. di tahun                
pertama, 5.2% p.a. di tahun kedua. Apakah nilai real dari $5000 naik   
atau turun?

4 Hoang meminta $1000 tiap minggu untuk membayayai biaya hidupnya. Anggaplah 
inflasinya naik pada ukuran rata-rata 3%. P.a. berapa banyak yang akan Hoang 
meminta tiap minggu jika keinginananya untuk membiayai arus biaya hidup nya 
selama
a) 10 tahun  b) 20 tahun     c) 30 tahun 
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NILAI DISKON INFLASI

Roti merupakan belanjaan umum kebanyakan orang Australia.Bayangkan 
sebuah sepotong roti harganya $2.30 dan harga  roti itu karena kenaikan 
ukuran inflasi pada 20 tahun terakhir.

Tiap ukuran rata-rata inflasi  pada periode ini oleh ukuran inflasi mempunyai 
3.8%, bagaimana dengan harga roti pada 20 tahun lalu? 
Mari kita lihat harga sepotong roti pada 20 tahun lalu yaitu $x.
Dengan demikian, x* (1.038)20 = $ 2.30

x = $ 1.09
Jadi, roti mungkin mempunyai harga $ 1.09 pada 20 tahun lalu.
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Contoh 25
Pada tahun 2001, $4000 diinvestasikan ke deposito dengan jangka
waktu selama 5 tahun pada 5.3% p.a. bunga ditambahkan tiap 
bulan. Inflasi pada periode yang sama 3.6% per tahun
a) hitunglah jumlah keuangan sesudah 5 tahun !
b) berapa nilai uang dollar dalam tahun 2001? 

jawab
a) dengan menggunakan perhitungan kalkulator, kita mendapat FV.

N = 60,    1% = 5.3,       PV = -4000,  PMT =0,
P/Y = 12,    C/Y= 12.                                   

b) nilai pada rekening adalah  = $4366.12
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LATIHAN 5D.6
1. Mandy menginvestasikan $ 15000 pada tahun 2002 dengan jangka waktu 

selama 3 tahun 6.15% p.a.
a) hitunglah jumlah uang sesudah 3 tahun.
b) Berapa nilai uang dollar dalam tahun 2002? 

2. Seandainya Francis mendepositkan $8000 dalam jangka waktu 
tertentu,rekening dimulai pada 2003 dan menerima 4.8% p.a. bunga
ditambah tiap bulan.

a) berapa jumlah uang sesudah 10 tahun?
b) berapa nilai investase di tahun 2003 jika investasi mengharapkan

kenaikan rata-ratanya 
i.  2.5%  p.a.         ii. 3.5% p.a.       iii. 4,5%   p.a 

3. Kaylene menginvestasikan $25000 dalam 5 tahun, membayarkan 6.25% pada tahun
2003.
a) Berapakah bunga yang akan ia terima setelah 5 tahun?
b) Kaylene menerima investasi awalnya pada saat dia dewasa nanti. Nilai apakah

yang ia investasikan pada tahun 2003 jika dolar mengalami inflasi pada
i. 3.5%         ii. 5.5%

4.   Pada permulaan tahun 2003, Jon menaruh uangnya sebesar $3000 pada
rekening,dengan bunga 0.5% pertahun dengan bunga berganda selama ia jalan jalan
ke luar negri selama 4 tahun.
a) Berapa banyak uang yang ada di rekeningnya ketika ia kembali dari luar negri

pada tahun 2007
b) Jika inflasi nya 4.2% selama 4 tahun, nilai apakah yang berada di rekening pada

tahun 2003
c)  Apakah kurs bunga yang Jon butuhkan untuk berinvestasi untuk membuat

uangnya kembali
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PERENCANAAN JANGKA PENDEK

Rekening  direncanakan untuk siapa yang ingin menyimpan khusus 
jangka pendek untuk tujuan libur dengan jaminan sebuah mobil baru 
atau sebuah rumah.mereka mendepositkan jumlah uangmenjadi 
rekening, biasanya dengan cara langsung mingguan, harian atau 
bulanan. Kita akan membandingkan scenario dimana bunga 
diberikan sebagai jaminan tambahan. Ini merupakan penerapan dari
nilai tunjangan di masa yang mendatang.
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Contoh 26
Tahnee ingin menabung untuk liburan. Ia menyimpan $600 tiap bulan ke 
rekening dan membayar 4.5% p.a. dengan bunga yang ditambahakan.
a) berapakah yang dipunyai di rekening setelah 1 tahun?
b) Berapakah pajak yang diharapkan untuk membayar 

bunga rekening jika ukuran pajak marginal adalah 
31.5%?

c) Berapa lama tahnee menyimpan $25000?
d) Jika ia ingin menyimpan $25000 dalam 2 tahun, berapa bulan yang di 

perlukan untuk mendepositkan ? 
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Jawab
a) dengan menggunakan perhitungan kalkulator, kita memperoleh FV.

N = 12,     1% = 4.5,    PV = 0,     PMT = -600,   P/Y = 12,   C/Y = 12.
Tahnee akan menyimpan $ 7350.37 setelah 1 tahun.

b)  bunga = $ 7350.37-$600 * 12               pajak = 31.5% dari $150.37
= $ 150.37                                       = $47.37.

c)   dengan menggunakan perhitungan kalkulator, kita memperoleh  N. 
1% = 4.5,       pv = 0,      PMT = -600,   FV = 25000,   P/Y = 12,      C/Y = 1.
ini akan diambil Tahnee 39 bulan,    3 tahun dan 3 bulan untuk menyimpan $25000.

d)  dengan menggunakan kalkulator, kita memperoleh nilai PMT.
N = 24,   1% = 4.5,   PV = 0,  FV = 25000,   P/Y = 12,   C/Y = 12
Tahnee akan mempunyai $997.45 tiap bulan untuk menyimpan $25000 setelah 
2 tahun.
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PENGATURAN DANA SAHAM  DAN IKATAN ASURANSI
Jika kamu menginvestasikan di sebuah rekening, uang kamu ditanamkan dengan uang dari 
investor lain dan diinvestase oleh dana manajer ke asset serupa sebagai saham,milik, asuransi 
dll. Aturan dana mempunyai sebuah unit harga dasar pada nilai total. Dengan demikian, harga 
unit bisa naik atau turun sebagai niilai pada asset   yang naik atau turun. Masukan investasi kamu 
distribusikan setengah tahun, kuarter, atau tiap bulan. 

Ikatan asuransi merupakan tawaran dari prusahaan asuransi dan tipe sederhana lainnya aturan 
saham. Mereka umumnya merencanakan untuk memegang selam 10 tahun dimana mereka 
berpandangan luas dan unit dikuasai semua sebagai cash. Jika dana ada selama 10 tahun, 
investor mendapat bayaran bebas pajak, sebagai manajer membayar pajak pada investment dan 
membayarnya setiap tahun, jaminan asuransi tidak menunjang hubungan antara hidup-polis 
asuransi, jika kamu meninggal maka warisanmu diberikan ke ahli waris dengan jumlah bayaran 
ditentukan sebagai hadiah. Jika kamu meninggal sementara iuran untuk ikatan asuransi, investasi
ditutup dan nilai total iurannya dan investasi memberi bayaran kepada para ahli warisnya.

Sekali kamu membuat insial investment dalam saham ( biasanya minimum $10000), kamu bisa 
membuat invesmen umum langsung dari bank keuangan mulai dari yang terkecil $100 per bulan. 
Dengan demikian, menginvestase saham dan ikatan asuransi, jauh lebih baik penerapannya 
untuk tunjangan hidup di hari tua. Kita menganggap kembalian konstan tujuan investigasi, tetapi 
kenyataannya kembaliannya tetap. Pengaturan dana dan ikatan asuransi mempunya kemampuan 
untuk membayar lebih besar kembalian dari penerimaan keuangan, tetapi kembalian dapat 
berubah-ubah. 
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Contoh 27
Shihoko membuat investment  $5000 ke dalam saham dan mulai 
menyimpan $250 perbulan. Jika dana kembaliannya $8% saat 
menginvestasse tiap bulan, hitunglah 

a) dana seimbang setelah 10 tahun
b) generasi perkembangannya
jawab

a) dengan mengunakan kalkulator, dapat diperoleh nilai FV
N = 120,  1% = 8,    PV = -5000,  PMT = -250,  
P/Y = 12,       C/Y = 12
Shihoko akan mempunyai $56 834.71 setelah 10 tahun.

b)  perkembangan = $56 834.71 -$5000-$250*120
= $56 834.71 - $35000
= $21834.71 
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Superannuation
Superannuation adalah bentuk  penyimpanan jangka panjang untuk 
memperlengkapi kebutuhan. Pemerintah menempatkan perhatian mereka 
pada individual untuk perencanaan secara mandiri keuangan ketika mau 
berhenti. Karena hukum, majikan harus membayar ekstra 9% gaji majikan 
menjadi dana superannuation.   Sumbangan superannuation 15% . Majikan 
selalu mempunyai pilihan untuk menyumbang dari gajinya . Sumbangan 
superannuation umumnya menjaga hingga pengunduran diri. 
Jika profesi majikan diganti, keseimbangan dana dapat berputar menjadi 
dana lain sesuai pilihan mereka. Uang dalam dana superannuation 
diinvestasikan oleh memnjer dana bagian saham, milik, dan keamanan 
bunga dan masukan yang diperoleh. Masukan yang didistribusi untuk 
mengingat dana dengan demikian investment berkembang.
Jika kita menganggap bahwa sumbangan dibuat untuk ukuran kembalian 
konstan, kita dapat menginvestigasi untuk perlengkapan di hari tua. 
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Kemudian, setelah pengunduran diri, dana superannuation 
seimbang sudah berubah menjadi tunjangan di hari tua dan 
masukan digambarkan untuk persediaan sesudah pengunduran diri. 
Keseimbangan keuangan masih menerima bunga dan perusahaan 
berbasis umum, dan contohnya nilai tunjangan untuk masa depan.
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Contoh 28
Sekarang kamu berumur 20 tahun dan ingin membuka dan super untuk pengunduran 
diri pada usia 55 tahun.

a) jika $600 per kwartir disumbang ke sebuah dana yang diharapkan akan
mengembalikan 8.2%. dikredit secara kwartir, tentukan harapan
bahwa dana akan seimbang

b) Ketika kamu menerima kembali pada usia 55 tahun, jumlahnya dialokasikan ketika 
pensiun akan dibayar 6% diatur tiap bulan. berapa banyak yang kamu dapatkan 
tiap bulan jika ingin uangmu dilanjutkan 15 tahun?

c) Jika kamu gunakan untuk biaya hidup $2500 per bulan pada usia 20 tahun dan 
inflasi berjalan 2% lebih pada 35 tahun, akankah kamu perlu membuat standar 
biaya hidup?

d) Berapa lama uang terakhir dimasukan jika kamu ingin membiayai standar
biaya hidup?
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Jawab

a) Dengan menggunakan kalkulator, diperoleh nilai FV.
Catatan : 35 tahun x 4 kuarter =  140.
N = 140,   1% = 8.2,  PV = 0,   PMT = -600,   P/Y = 4,   C/Y = 4.
Jadi, dana yang digunakan pada usia 55 tahun adalah $472171.34.

b) dengan perhitungan kalkulator, diperoleh nilai PMT.
Catatan  : 15 tahun x 12 bulan = 180
N = 180,   1% = 6,   PV = 472171.34,   FV = 0,   P/Y = 12.  C/Y = 12.
Sebulan uang yang didapatkan adalah $3984.45 selama 15 tahun.

c) $2500 indeks inflasi = $2500 * (1.02)^35
=$4999.72  

Maka, kamu mengambil $1015.27 kurang dari apa yang akan kamu biayai 
standar biaya yang ditetapkan.

d) untuk membiayai kebutuhan hidup, kamu perlu mengambil $4999.72  
tiap bulan. Dengan perhitungan kalkulator,didapat nilai N.
1% = 6,     PV = 472171.34,    PMT = -4999.72,   FV = 0,   P/Y = 12,      
C/Y = 12.

Uang berakhir selama 128 bulan, 10 tahun dan 8 bulan.
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PROJECT                                                         
DANA PENSIUN

Tujuan dana pensiun adalah untuk menyediakan pendapatan dalam masa 
pensiun. Dikarenakan legislasi garansi pensiun perusahaan harus 
menyumbang 9% di atas upah pegawai untuk dana pensiun. Sumbangan
perusahaan ini dikenai pajak 15&. Akankah ini cukup untuk pengunduran diri 
yang nyaman?
Banyak penasehat keuangan mengusulkan cara mengundurkan diri yang baik 
a. l.:

A.sejumlah uang menggambarkan seseorang hendak menghitung 
dana pensiun mereka menjadi tujuh kali gaji akhir mereka, 

atau
B.sumbangan tahunan membuat dana pensiun naik 15% dari upah 

tahunan
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Hal ini menyarankan agar para pegawai mempertimbangkan 
sumbangan 6% dari gaji mereka untuk pensiun di atas 9% dari 
perusahaan. Banyak sumbangan pegawai didapat dari pendapatan 
yang sudah dikenai pajak menarik 15% pajak sumbangan.
Bayangkan kamu adalah seorang penasehat keuangan. Persiapkan 
sebuah laporan untuk klien muda dengan dengan memulai pekerjaan 
full-time yang menjelaskan persentase yang dengan yakin mereka 
sumbangkan untuk dana pensiun melebihi kehidupan kerja mereka 
untuk sebuah masa pensiun yang nyaman. Kamu akan perlu untuk 
memperhatikan:

– pendapatan awal yang cocok
– persentase peningkatan upah realistik per tahun, persentase investasi 

yang kembali per tahun (investasi yang kembali dikenai pajak 15%) dan 
persentase inflasi per tahun

– Kehidupan kerja klien
– masa pensiun yang diharapkan klien
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Kamu boleh beranggapan bahwa:
• sumbangan untuk dana pensiun diperoleh per tahun dan 

bunga dibayarkan per tahun
• keseimbangan dana pensiun saat masa pensiun di-

rolling melebihi pensiun alokasi (tidak ada pajak yang 
dibayarkan)

• penarikan kembali bebas pajak reguler per bulan yang 
diperoleh dari pensiun alokasi untuk biaya-biaya hidup 
dan bunga dibayarkan per bulan tapi tidak dapat dikenai 
pajak

• penarikan kembali sejumlah uang bisa digunakan untuk 
mobil, liburan, dll, dan dikenai pajak 15%
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Proyekmu sebaiknya mengandung ide-ide di bawah ini.
• Pengenalan: Jelaskan konsep dana pensiun, beri detilnya dari 

klienmu dan anggapanmu untuk tujuan dari laporanmu.
• Perhitungan: Desainlah lembar kerja yang cocok untuk 

menunjukkan perhitunganmu. Gunakan tabel kesimpulan untuk 
membandingkan alternatif-alternatif lain.

• Permasalahan: Diskusikan hasil perhitungan dan penyelidikianmu. 
Apakah tujuh kali gaji akhirmu atau sumbangan 15% dari gaji per 
tahun cukup untuk pensiun? Berikan saran yang jelas untuk 
klienmu, tunjukkan bahwa masih ada harapan untuk bertahan hidup 
untuk beberapa lama, jika saranmu diikuti.

• Saran lembar kerja: kamu mungkin perlu mempelajari lembar kerja 
di bawah ini untuk mendapat beberapa ide. Kamu akan perlu untuk 
mendisain formula yang cocok sendiri!
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PENYELIDIKAN 3
PEMOTONGAN GAJI UNTUK DANA PENSIUN 

DALAM JANGKA PENDEK
Perlu digarisbawahi bahwa pemotongan gaji mungkin salah satu dari cara-cara yang 
paling efektif untuk menghasilkan jangka panjang dalam masa pensiun. Pemotongan 
gaji pada dasarnya kau menahan bagian dari pajak atas gajimu yang membuat 
tunjangan atas pensiunmu bertambah.
Lebih dari penerimaan gaji dari upah atau yang akan kau bayarkan dari persentase 
batasmu – yang bisa menjadi setinggi 48.5% - kau bisa mengubah kembali agar 
sebagian dari gajimu disumbangkan ke dana pensiunmu. Keuntungannya adalah 
sebagian besar sumbangan pensiun dikenai pajak 15%. Jika kau ada di atas persentase 
pajak 48.5%, termasuk pajak Medicare, lalu dengan jelas persentase pajak 15% 
memegang perbandingan terbesar. Yang berarti kau harus menaikkan 85% dari gajimu 
untuk mendapatkan 51.5%. Perhatikan pilihanmu jika kau mendapat gaji $60,000 setahun 
dan sekitar $10,000 setahun pembayaran naik. Kau bisa memilih untuk mengambil 
$10,000 sebagai gaji ekstra, menginvestasikan itu di luar pensiun, atau pemotongan gaji 
untuk dana pensiunmu. Jika kau mengambil $10,000 sebagai gaji ekstra, kau akan 
membayar $4,850 dalam pajak pendapatan (pajak pendapatan tertinggi) dan ditinggalkan 
dengan 
$5,150 tunai. Jika kau kemudian mengambil $5,150 tersebut dan menginvestasikannya di 
luar dana pensiun, dengan pengembalian 5% yang bisa dikenai pajak 48.5%, 
investasimu akan menjadi $5,283 setelah satu tahun.
Tetapi, jika kau memotong gajimu $10000 ke dana pensiun, kau akan membayar $1,500 
pajak, meninggalkan $8,500 dalam hitungan dana pensiunmu. Kau sebaiknya mencari 
penasehat yang profesional mengenai objektifitasmu, kondisi keuangan dan kebutuhan 
saat mengadakan perjanjian dengan pilihan investasi dana pensiun.

Courtesy of Frances Magill
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Baca artikel di atas dan jawab pertanyaan di bawah ini:
1. Jelaskan konsep pemotongan gaji.
2. Mengapa pemotongan gaji adalah srtategi pajak yang efektif?
3. Survey orang-orang yang kau tahu memilki usaha full-time. Apakah 

mereka melakukan pemotongan gaji untuk dana pensiun 
mereka?Apa perusahaan mereka memberi mereka pilihan untuk 
melakukan ini?

4. Perhatikan seseorang dengan gaji $45,000 per tahun dan 
menerima sekitar $5,000 kenaikan. Anggap persentase pajak 
marginal 31.5% , bandingkan penerimaan $5,000 sebagai gaji dan 
investasikan itu di luar pensiun dengan pengorbanan gaji $5,000 
dalam pensiun.

5. Diskusikan kelemahan yang mungkin terjadi dari pemotongan gaji 
untuk dana pensiun.
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