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KEUNTUNGAN SAHAMKEUNTUNGAN SAHAM

Saham dipandang sebagai penanaman modal yang 
berkembang karena ada banyak cara uang yang ada 
mula-mula bisa berkembang dalam nilai.

Harga saham sebuah perusahaan bisa meningkat 
dalam nilai (capital gain), mereka mungkin mengeluarkan 
harga potongan (right issue), mengeluarkan saham bonus 
untuk mengembalikan nilai ke pemegang saham, atau 
keuntungan dikembalikan dalam bentuk dividen.
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DIVIDENDIVIDEN

Keuntungan saham adalah keuntungan milik 
pemegang saham perusahaan. Ketika keuntungan 
dikembalikan ke pemegang saham, keuntungan tersebut 
dinamai dividen.

Pada umumnya perusahaan mengumumkan per enam 
bulan dan setelah dua belas bulan mengumumkan 
seluruh keuntungan selama satu tahun. Dividen biasanya 
dibayar dua kali.

Dividen yang dibayarkan setelah enam bulan dinamai 
interim dividen dan dividen yang dibayarkan pada akhir 
tahun dinamai final dividen. Dividen tidak selalu sama 
karena tergantung keuntungan.
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DIVIDEN PER SAHAM
Sebuah perusahaan akan menghitung dividen 
perusahaan untuk dibayarkan dengan menggunakan 
rumus:

sahamjumlah
dividentotalsahamperdividen
  

      =

Contoh
Suatu perusahaan membuat suatu keuntungan sebesar 
$650 000 dan direksi memutuskan untuk membayar 
dividen ke pemegang saham. Jika ada 20 juta saham 
dikeluarkan, hitung dividen per saham yang dibayarkan 
ke pemegang saham.
Jawab:
Dividen per saham = $650 000: 20 000 000

= $0.0325 atau 3.25sen per saham
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Latihan 2D.1
1. Sebuah perusahaan membuat keuntungan sebesar 

$480 000 dan direktur memutuskan untuk membayar 
dividen ke pemegang saham. Jika 5 juta saham yang 
dikeluarkan, hitung dividen per saham yang 
dibayarkan mempunyai. 

2. Sebuah perusahaan 30 juta saham yang dihasilkan 
dan diumumkan total dividen $4 350000 untuk 
dibayarkan kepada pemegang saham. Hitung dividen 
per saham yang dibayarkan.

3. Sebuah total dividen $3750000 akan dibagikan 
kepada 150 juta saham. Hitung dividen persaham yang 
dibayarkan.
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4. SPSC Ltd mengumumkan keuntungan 1500000 dan 
direktur memutuskan membayar 80% untuk 
dividen. Jika ada 6 juta saham yang dikeluarkan. 
Hitung dividen persaham.

5. Sebuah perusahaan mempunyai 120 juta saham 
yang dikelurkan dan diumumkan dividen dibayar 
rasio 70% dengan keuntungan 18400000. hitung 

6. Sebuah dividen 0.035/ saham dibayarkan kepada 
70 juta saham. Hitung total dividen yang 
dibayarkan?
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DIVIDEN YANG DI BAYARKAN

Pemegang saham yang memiliki saham biasa, 
biasanya memiliki dividen sabagai dividen persaham, 
sedangkan pemegang saham disukai akan selalu 
mendapatkan dividen rate. Dividen rate adalah 
persentasi dari nilai nomial saham.

Jika dividen persaham  didapat, total dividen yang 
dibayarkan ke setiap pemegang saham bisa dihitung.

Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham = 
jumlah saham yang dimiliki × dividen per saham
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Contoh
Sebuah perusahaan mengumumkan akan 
membayar dividen 4.25sen per saham. Hitung 
dividen yang diterima oleh pemegang saham yang 
memiliki 3 400 saham.
Jawab:
Dividen yang diterima = 3 400 ×$0.0425 

= $144.50
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Jika dividen rate yang digunakan maka total dividen 
yang dibayar kepada pemegang saham, juga dapat 
dihitung.
Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham = 
jumlah saham yang dimiliki × par value × dividen rate

Contoh 
Sebuah perusahaan mengumumkan akan membayar 6% 
dividen pada $2 saham disukai. Hitung dividen yang 
diterima oleh pemegang saham yang memilki 17 200 
saham disukai.
Jawab:
Dividen yang diterima = 17 200 × $2 × 6%

= $2064
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Latihan 2D.2
1. Carilah dividen yang dibayarkan kepada pemegang 

saham berdasarkan :
a. Sebuah perusahaan mengumumkan akan membayar 

7.5 sen persaham kepada pemegang saham yang 
memiliki 8500 saham

b. 5% dividen diumumkan kepada 5000. $3 saham 
disukai

c. Sebuah dividen persaham $0.78 dibayarkan pada 
390 saham
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d. Sebuah dif rate 7.5% dibayarkan kepada 
pemegang saham dengan 650 saham disukai 
dengan per value $10

e. Sebuah perusahaan akan membayar $ 
0.135/saham dividen kepada pemegang saham yang 
memiliki 3400 saham

f. 4% dividen dibayarkan 85000, $2 saham disukai
55 sen didviden persaham dibayarkan kepada
1420 saham

g. Dividen rata- rata 6.3 % dibayar kepada 7350 
saham disukai dengan par value 50 sen
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MENANAMKAN KEMBALI SAHAMMENANAMKAN KEMBALI SAHAM

Beberapa perushaan menawarkan suatu Dividen 
Reinvestment Plan (DRP) ke pemegang saham. Hal ini 
memungkinkan pemegang saham untuk menerima 
saham ekstradengan arga potongan pasar. Tidak ada 
brokerage atau GST dibayar untuk saham yang dijual 
melalui suatu DRP, karen dibeli langsung  dari 
perusahaan.

Reinvesting dividens adalah suatu cara yang baik 
untuk mendapatkan saham ekstra dari perusahaan.
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Contoh
Kylee memiliki 550 saham di Boral dan diumumkan 
15sen per saham. Saham Boral diperdagangan pada 
DRP Bral, dimana saham ekstra dialokasikan pada 
potongan 5% dari harga pasar.
a. Tentukan harga saham yang dijual di DRP!
b. Berapa saham yang akan dikeluarkan oleh DRP 

untuk Kylee?
c.Berapa total saham yang dimiliki Kylee?

Jawab:
a. harga DRP = 95% × $3.91 = $3.71
b. dividen yang diterima = 550 × $0.15 = $82.50

saham yang dikeluarkan = $82.50 : $3.17 = 22.3223
c. total saham yang dimiliki = 550 + 23 = 573 saham
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Latihan 2D.3 
1.Neil mempunyai saham di AGL dan 36 sen persaham 

diumumkan neil telah memilih untuk berpartisipasi di 
AGL DRP, dimana saham ekstra dialokasikan 5% 
untuk diskon harga jual ( saham AGL dijual $ 9.68)
a.Cari harga saham yang dijual di DRP
b.Berapa banyak saham yang akan didapatkan di DRP
c.Berapa total saham yang dipegang

2.Qantas mengumumkan 21 div/saham, Irma telah 
memilih berpartisipasi di DRP, dimana saham ekstra 
dialokasikan 2.5 % diskon untuk $4.76 harga jual. 
Jika Irma mempunyai 4369 saham. Tentukan total 
saham yang didapat setelah dividen dibayarkan
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3. AWE Ltd mengumumkan 34 sen div/ saham. Willi 
mempunyai 1524 saham dan berpartisipasi 
diDRP dimana saham ekstra didistribusikan 5% 
diskon untuk $7.32 harga jual. Tentukan total 
saham yang diperoleh setelah saham yang 
dibayarkan

4. Tentukan total saham yang didiperoleh pada 
akhir tahun ke3 berpartisipasi di DRP 
berdasarkan informasi:
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DISTRIBUSI KEUNTUNGAN

Meskipun keuntungan yang dibuat perusahaan 
publik milik pemegang saham, direksi tidak selalu 
membayar seluruh keuntungan ini sebagai dividen. 
Bagian dari keuntungan sering ditahan untuk 
membiayai pembayaran pajak, pembelian aset baru, 
perluasan perusahaan atau eksplorasi garapan baru.

Sisa dari keuntungan setelah penahanan tersebut 
kemudian dibayarkan kepada pemegang saham. Tetapi 
didistribusikan menurut urutan yaitu  untuk saham 
disukai dibayarkan bersadarkan dividen rate tetap 
kemudian sisa keuntungan lainnya dibayarkan ekpada 
pemegang saham biasa.
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Contoh
Sebuah perusahaan memiliki modal saham yang terdiri 

dari 1 juta, $2, 10% saham disukai dan 5 juta saham 
biasa. Perusahaan membuat keuntungan $1 200 000 
tetapi 30% ditahan untuk pajak dan $150 000 untuk 
penggatian aset.

Tentukan :
a.Jumlah keuntungan yang tersedia untuk 

didistribusikan kepada pemegang saham.
b.Total dividen yangdibayarkan ke pemegang saham 

disukai.
c.Dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang 

saham biasa.
d.Total dividen yang diterima oleh pemegang saham 

dengan 2 000 saham disukai dan 500 saham biasa.
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Jawab:
a. keuntungan = $1 200 000

pajak 30% × 1 200 000 =    $360 000
penggantian aset =    $150 000 +
keuntungan yang didistribusikan =    $690 000

b. total dividen yang dibayarkan kepada pemegang 
saham disukai

1 000 000 × $2 × 10% =$200 000
c. keuntungan sisa =$690 000 - $200 000

=$490 000
Dividen per saham = $490 000 : 5 000 000

= $0.098
d. total dividen yang diterima= saham disukai + saham 

biasa
= 2000×$2×10%+5 000×$0.098
= $400 + $490
= $890
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Latihan 2D4
1.Sebuah perusahaan mempunyai 2000000.$ 1.8 % saham 

disukai dan 4000000 saham biasa yang ditawarkan. 
Keunutngan sebesar 8300000 diumumkan tetapi 30% 
ditahan untuk pajak dan $250000 disimpan untuk kas 
cadangan. Hitung :
a.Jumlah keuntungan yang ada untuk didistribusikan 

kepada pemegang saham 
b.Total dividen yang dibayarkan untuk pemegang 

saham disukai
c.Dividen persaham yang dibayarkan disaham biasa
d.Total dividen yang dibayarkan oleh pemegang saham 

dengan 4000 saham disukai dan 1500 saham biasa
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2. Sebuah perusahaan mempunyai $5000000, $ 0.5, 
6 % saham disukai dan 8000000 saham biasa 
ditawarkan. Keuntungan $4250000 diumumkan 
tetapi $900000 ditahan untuk pajak dan 
$700000 pengembangan perusahaan. Hitunglah :

a. Jumlah keuntungan yang ada untuk didistribusikan 
kepada pemegang saham 

b. Total dividen yang dibayarkan untuk pemegang
saham disukai

c. Dividen persaham yang dibayarkan disaham biasa
d. Total dividen yang dibayarkan oleh pemegang 

saham dengan 4000 saham disukai dan 1500 
saham biasa
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3. Modal saham dibayarkan oleh MFB inc sebesar 
$4000000, dibuat $2000000, $ 1.9% saham disukai 
dan sisanya 50 sen saham biasa. Perusahaan 
mengumumkan keuntungan $520000 sebelum pajak. 
Hitung :

a. Jumlah saham biasa
b. Keuntungan sisa untuk didistribusikan kepada 

pemegang saham setelah 30% pajak
c. Tentukan dividen yang didistribusikan untuk saham 

disukai
d. Dividen dalam sen persaham biasa
e. Dividen untuk investor yang mempunyai 1000 saham 

disukai dan 24000 saham biasa
f. Jika keuntungan 2x lipat, kelas pemegang saham yang 

mana yang akan didahulukan? Kenapa?
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4. Total modal saham “NFI inc” adalah sebesar 
$7000000, dibagi 1.5 juta $ 2.5 % saham disukai 
dan 8 juta saham biasa. Perusahaan mengumumkan 
keuntungan sebesar 130000 setelah potong pajak. 
Hitung dividen persaham yang dibayarkan kepada 
saham disukai dan saham biasa  
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YIELD
Investor seringkali membandingkan keuntungan 

penanaman saham dengan menghitung yield. Yield 
adalah pendapatan yang diterima disajikan sebagai 
presentasi dari biaya investasi.

100%
biayatotal
tahunanincomeYield   

  
    ×=

3.02%100%
$22381.80

$675 eksak yield     =×=
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Contoh
Seorang investor membeli 7 500 saham origin dengan 
harga $2.92 per lembar. Brokerage 2% dan GST 
diberlakukan. Setahun kemudian Origin membayar 
dividen sebesar 9sen per saham. Hitung yield dari 
investasi ini.
Jawab:
Biaya investasi:
Considerasi 7 500 × $2.92 = $21 900
Plus brokerage 2% × $21 900 =      $438 
Plus GRT 10% $438 =        $43.80+
Biaya total = $22 381.80 
Pendapatan tahunan:
Dividen dibayarkan 7 500 × $0.09 =$675
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Cara cepat menghitung yield adalah menyajikan 
dividen per saham sebagaim presentasi dari nilai 
pasar saham.

%100sahampasar    nilai
sahamper  dividen      pendekatan  yield ×=

Contoh
Hitung yield pendekatan untuk saham Origin pada 
contoh sebelumnya.
Jawab:

3.08%100%
$2.92
$0.09pendekatan yield =×=

Catatan: nilai ini lebih besar darii yield eksak sebab 
fee tidak diperhitungkan.
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Latihan 2D.5
1. Amanda membeli 800 saham Quantas sebesar $4.55 

untuk setiap saham. Broker 2% dan GST berlaku.
a.Hitung Yield eksak dalam investasi jika dividen 

dibayarkan 21 sen/ saham 
b.Bandingkan Yield pendekatan dan hitung hasilnya

2. Vivek membeli 450 BHP saham Billiton seharga $2.20 / 
saham. Broker $30 ditambah GST

a. Jika dividen 42.5 sen persaham, hitung yield aksak 
dalam investasi ini

b. Bandingkan yield pendekatannya dan bandingkan 
hasilnya.
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3. Saham Southcorp diperdagangkan sebesar $ 6.82 
dan dibayar 29 sen dividen persaham BRL Hardi 
dijual $12.46 dan 47 dividen persaham. Bandingkan 
yied pendekatan investasi ini!

4. Saham Bang Adelaide dijual seharga $7.85 dan 32 
sen dividen persaham. Saham Bang commonwealth 
dijual seharga $32.45 dan dibayar $1.20 dividen 
persaham. Bank yang mana yang akan dilihat investor 
untuk dipertimbangkan sebagai yield yang 
terbanyak?
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5. Jika yield di ERG saham 4.4 % dan arus harga jual 
saat ini $ 0.34 Berapa dividen persaham dibayarkan

6. Jika Mayne Group membayar dividen 21.5 sen/ 
saham dan mewakili yield 5.78 % di harga sekarang, 
berapa nilai pasar sekarang dari saham Mayne Group?
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PENERBITAN RIGHT

Sebuah perusahaan membutuhkan uang ekstra 
untuk memperluas, mendanai utang, pembelian atau utung 
pensiun. Right atau hak memesah efek terlebih dahulu 
(HMETD) merupakan surat berharga yang emberikan hak 
kepada pemegangnya untuk menukarnya menjadi saham. 
HMETD diberikan kepada para pemegang saham 
sahubungan dengan proses penerbitan saham baru atau 
yang lebih dikenal dengan istilah rights issue.
Ketika terjadi right issue, maka existing shareholder 
memiliki hak lebih utuma (pre-emptive right) atas saham 
baru yang dikeluarkan. 
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Dalam hal ini, pemegang saham bisa membeli saham 
ekstra dengan harga yangdi tetapkan oleh direksi. 
Rasio penetapan seperti 1: 8 digunakan dan 
mengijinkan pemegang saham ntuk membeli satu 
potongan saham untuk setiap 8 kepemilikan. Harganya 
biasa mendapat potongan dari harga pasar.
Right bisa dibeli (anda membeli saham lebih murah 
dari yang ditawarkan) atau dijual jika right tersebut 
adalah renounceable rights.
Nonrenounceable rights tidak bisa dijual.
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Contoh
Argo Ltd mengumumkan a renounceable 1 untuk 6 penerbitan rights pada 

harga $3.85. saham saat ini dijual dengan harga $4.20. bianca memilik 
9000 saham Argo Ltd.

Berapa saham baru yang ditawarkan ke Bianca?
Berapa yang akan dikeluarkan bianca jika ia mengambil hak penuh saham 

baru?
Hitung harga taksiran dari saham Argo Ltd satelah penerbitan saham 

right!
Hitung harsa saham Argo Ltd di pasar!
Apa yang akan Bianca terima jika ia menjual rightnya  di pasar?
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Jawab:
saham baru yang diperoleh bianca = 9000:6 = 1500 saham baru
Biaya yang diperlukan = 1500 × $3.85

=$ 5775 (tanpa brokerage) 
Nilai 6 saham yang ada 6 × $4.2 =$25.20
1 rights dikonversi ke saham =  $3.85 +
Total nilai 7 saham =$29.05
Rata-rata harga 1 saham $29.05:7 =$4.15
Artinya taksiran harga saham setelah penerbitan saham adalah 
$4.15
Nilai suatu rights $4.15 - $3.85 = $0.3
Nilai dari rights yang terjual 1500 × $0.3 = $450 (abaikan 
brokerage atau GST)
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Latihan 2D.6
Jerry mendapatkan 4000 saham di mikromed yang 

diumumkan 1 untuk 8 penerbitan rights dengan 
harga $0.83 persaham. Mikromed saat ini menjual 
dengan harga $1.1 penerbitan ini renounceable.
a. Berapa saham baru atas nama Jerry
b. Biaya yang akan dibayarkan Jerry untuk 

mengambil hak penuh saham baru itu
c. Hitung harga taksiran saham Mikromed setelah 

penerbitan saham rights
d. Hitung nilai taksiran di pasaran
e. Berapa yang akan Jerry terima jika akan 

menjual semua rightsnya 



hogasaragih@wordpress.com 34

2. Patrick Corp mengumumkan 1 untuk 4 renounceable right issue at 
$14.50 per saham. Harga perdagangan saham saat ini adalah
$16.70 dan Jodhi memiliki 500 saham.
a. Berapa harga yang harus dibayar Jodhi untuk bisa mendapatkan

pemberian hak atas sahamnya yang baru?
b. Perkirakan harga hak yang berlaku di pasar!
c. Berapa banyak yang diterima Jodhi bila ia menjual seluruh

sahamnya?

3. ERG mempunyai 104 juta saham dan diumumkan 1 untuk 5 
penerbitan hak dengan $0.50 per saham. Nilai pasar saat ini adalah
$0.60. Dan saham adalah renounceable.
Berapa banyak saham baru yang ditawarkan untuk menarik
pemegang saham?
Berapa banyak uang yang dihasilkan atas penerbitan hak bagi ERG 
bila seluruh penerbitan hak dibeli?
Perkirakan harga hak yang berada di pasar!
Berapa banyak yang diterima oleh pemegang saham sebanyak 20 
000 saham jika mereka menjual seluruh haknya pada pasar?
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4. Kay Corp mengumumkan 2 untuk 9 non-renounceable
penerbitan hak dengan harga $3.50 per saham. Harga saham
saat ini adalah $4.20 dan Maddi mempunyai 1395 saham. 
Berapa harga yang harus dibayar Maddi untuk mendapatkan

penerbitan hak?
Berapa banyak yang diterima Maddi bila ia menjual seluruh

haknya di pasar?
Perkirakan harga saham Kay Corp setelah penerbitan hak!
Jelaskan mengapa Maddi seharusnya tidak membiarkan

haknya hilang!

NOTE : Walaupun menurut teori harga saham di pasar akan
berdasarkan pada penerbitan hak, harga pasar tidak

mungkin mengikuti nilai teori bila investor yakin
bahwa penambahan dana digunakan untuk
meningkatkan keuntungan.
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SAHAM BONUS

Saham bonus diterbitkan dari waktu ke waktu oleh
perusahaan kepada pemegang saham dan gratis. Biasanya
mereka menerbitkan saham berdasarkan perbandingan
terhadap jumlah saham yang dipegang. Contohnya, 1 untuk
10 penerbitan berarti anda mendapat 1 saham gratis untuk
10 saham yang telah dipunyai.

Bonus yang diterbitkan adalah cara untuk mengembalikan
nilai kepada pemegang saham tanpa membayar dividen
yang dikenakan pajak pendapatan. Secara teori, terbitan
bonus cenderung menurunkan harga saham di pasar
dengan perbandingan jumlah harganya sama dengan nilai
penerbitan sahamnya telah ditingkatkan oleh perusahaan.
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Contoh 13 :

Australian Foundation membuat 1 untuk 8 terbitan bonus dan
Gavin mempunyai 3600 saham dengan harga saat ini
$3.42 per saham.

Berapa banyak saham bonus yang diperoleh Gavin?
Perkirakan harga saham setelah terbitan bonus!

Jawab :
Banyak saham bonus  = 3600 : 8

= 450 saham.
Jadi Gavin akan menerima 450 saham bonus.
Setiap 8 saham akan mendapat 1 bonus saham, maka

sekarang terdapat 9 saham.
Perkiraan harga pasar = $3.42 x 8/9 = $3.04
Jadi harga pasar turun sehingga menjadi $3.04 per saham
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LATIHAN 2D.7

1.    Woodside petroleum mengumumkan 1 untuk 10 
saham bonus. Courtney memiliki 870 saham dengan
harga saat ini $15.51 per saham.
Berapa banyak saham bonus yang Courtney terima?
Perkirakan harga pasar atas Woodside Petroleum 
setelah saham bonus diterbitkan!

2.    Satu untuk 4 terbitan bonus dibuat oleh Futuris Corp. 
Harga saham saat ini $2.30 per saham. 
Berapa saham bonus yang akan diterima Sunil jika ia
memiliki 4832 saham?
Perkirakan harga pasar atas Futuris Corp setelah
terbitan bonus!
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3.    Bank West menentukan 1 untuk 6 terbitan bonus. 
Danny memiliki 1200 saham Bank West yang harga
per sahamnya adalah $5.32. Bandingkan harga
saham Danny stbelum dan sesudah penerbitan
bonus!

4.   Mandy memiliki 3500 saham di Lihir Gold yang nilai
sahamnya $1.55 per lembarnya. Lihir Gold 
mengumumkan 1 untuk 7 terbitan bonus. Hitung
harga saham Mandy setelah penerbitan bonus!
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NOTE :  
Saham bonus biasanya dibuat perusahaan ketika
keadaan finansialnya kuat. Maka dari itu, saham bonus 
bergantung pada penurunan harga awal, harga saham
mungkin mulai naik, sehingga menyediakan capital gain 
untuk investor. Dan juga, jika dividen per saham tetap
atau naik, maka investor akan mempunyai keuntungan
saham yang besar sebagai hasil dari partisipasinya atas
dividen yang telah dibayarkan.
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F. INVESTASI DAN PENETAPAN PERDAGANGAN

Sebagian besar penasihat keuangan menyarankan
bahwa investasi saham sebaiknya dilakukan untuk
jangka waktu yang lama sampai 7-10 tahun. 
Investasi jangka panjang akan menerima
pendapatan dividen biasa dan diharapkan modal 
berkembang melalui peningkatan harga saham. 
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketika
memilih saham untuk diinvestasikan.
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Faktor yang mempengaruhi investasi adalah :

a. Risk: umumnya, semakin banyak saham yang dibeli
maka mempunyai resiko yang  tinggi dan semakin banyak
pula keuntungan yang diperoleh.
b. Liquidity: seberapa mudah investasi dapat dikonversi
ke uang tunai. Banyak saham yang diperdagangkan
merupakan indikator liquidity.
c. Yield: investor mencari pendapatan tertinggi saham yield
d. Tax: tipe dividen yang dibayarkan dan jangka waktu
investasi dapat mempengaruhi kembali pokok.
e. Personal preferences: beberapa investor hanya akan
investasi ke perusahaan yang dipercayainya yang 
mempunyai hati nurani social.
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Daripada memegang saham untuk jangka waktu
lama, beberapa investor umumnya
memperdagangkan saham mereka dengan harapan
keuntungan yang lebih baik.
Faktor perdagangan yang mempengaruhi investor:
harga saham pasar
waktu pembayaran dividen
perusahaan khusus atau berita industri

BREAKEVEN PRICE
Jika anda membeli banyak saham dan menjualnya
dengan harga yang sama, apakah anda mengalami
breakeven-mendapat semua uang yang dibayarkan
kembali? Tidak, karena brokerage dan GST 
dibayarkan pada kedua transaksi tersebut. 
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Breakeven price adalah harga dimana investor tidak kehilangan uang
dari pejualan saham yang telah dibelinya.

PERHITUNGAN

Langkah 1: Hitung harga total dari pembelian saham
Langkah 2: Tambahkan biaya GST dan brokerage pada harga total 
pembelian saham
Langkah 3: Hitung harga penjualan per saham yang dibutuhkan
untuk mencukupi harga.
Langkah 4: Hitung proses total dari penjualan.
Langkah 5: Bandingkan proses total dengan harga total dan keadaan
breakeven price.

CONTOH 14
Jessa membeli 2000 saham di Fosters dengan harga $4.95 per 
saham. Hitung harga yang dibutuhkan untuk menjualnya kembali
dalam keadaan breakeven price. Brokerage 2%, GST 10%.
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Jawab:
Langkah 1: Hitung harga total pembelian saham

Consideration: 2000 x $4.95 =  $9900.00
Plus Brokerage: 2% of $9900 =    $198.00
Plus GST: 10% of $198 =      $19.80

Harga total = $10117.80

Langkah 2: Tambahkan GST dan brokerage lagi pada harga total

Brokerage: =  $198.00
GST =    $19.80

=  $10335.60
Langkah3: Hitung harga penjualan per saham yang dibutuhkan untuk
menutupi harga:

=  $5.1678
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Jadi harga baru penjualan saham seharusnya $5.17 untuk menutupi
harga.

Langkah 4 : Hitung proses total dari penjualan:
Consideration: 2000x$5.17      = $10340.00

Less Brokerage      : 2% of $10340    =     $206.80
Less GST 10% of$206.80         =      $20.68

Proses total = $10112.52

Langkah 5:   Bandingkan antara proses total dengan harga total dan
keadaan breakeven price : 
Proses total dari $10112.52 tidak menutupi harga total $10117.80 
(kurang $5.28).

Mulai 1 sen meningkat pada 2000 saham akan ditambahkan sekitar
$20 pada proses, breakeven price seharusnya $5.18.
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LATIHAN 2E.1

1.    Hitung breakeven price pada kasus berikut, 
asumsikan 2% brokerage, 10% GST:
5000 saham dibeli dengan harga $1.27 per saham
465 saham dibeli dengan harga $23.42 per saham
24500 saham dibeli dengan harga $0.14 per saham
7320 saham dengan harga $2.54 per saham

2. Frank membeli 350 saham di ANZ dengan harga
$19.25 per saham, tetapi krisis ekonomi
melandanya sehingga ia menjual sahamnya 1 bulan
ke depan.Berapa harga terendah yang dapat ia jual
sehingga tidak mengalami rugi, asumsikan
brokerage $30 flat dan 10% GST.
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3. Taylor membeli 80 000 saham di Beach Oil dengan
harga $0.052 per saham untuk perdagangan
perkiraan. Berapa harga terendah (mendekati 0.1 
sen)  yang dapat ia jual untuk mendapat keuntungan, 
asumsikan brokerage 1.5%,dan GST 10%?

4.   Rata-rata Breakeven Price (BEP) dapat dengan cepat
kita hitung dengan rumus :

BEP = b(2.2r + 1)    dimana : 
b= harga pembelian
R=harga brokerage sebagai decimal
Gunakan rumus ini untuk mengecek jawaban anda
pada pertanyaan sebelumnya. 
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SPREADSHEET-------------Breakeven Price

Spreadsheet dapat digunakan untuk menghitung breakeven 
price dalam investasi saham. Pertimbangkan pembelian
950 saham Santos dengan harga $6.12 per saham. 
Akses spreadsheet yang tersedia dengan menekan tombol
dan enter rumus formula yang tampil.
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Apa yang dilakukan:

Anda sebaiknya melaksanakan tampilan spreadsheet. Umumkan
bila saham dijual dengan harga $6.12 per saham (harga
pembelian), maka akan mengalami kerugian $255.82.
Tingkatkan harga penjualan per saham sehingga tidak terjadi
kerugian. Sehingga dalam keadaan breakeven price. Gunakan
spreadsheed anda untuk mengecek jawaban pada latihan
sebelumnya.

CAPITAL GAINS

Pedagang saham umumnya hanya tertarik pada penjualan
saham pada harga tertinggi daripada mereka membeli untuk
membuat keuntungan atau capital gain. Pedagang saham tidak
mungkin tertarik pada dividen sebagai sumber pendapatan. Oleh
karena itu, mereka umumnya akan menginvestasi dalam growth 
stocks. Growth stocks mempunyai prospek yang bagus untuk
perkembangan ke depannya dan sisi atas dari capital gain, tetapi
hanya prospek pendapatan sedang.
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Breakeven price memberikan ide tentang harga minimum  
yang mereka butuhkan untuk dijual dan mendapat capital 
gain. Sekali breakeven price telah dilalui, pedagang
butuh menghitung capital gain dengan penjualan pada
harga tertentu. Capital gain yang berhasil dapat
mempengaruhi penetapan perdagangan investor.

Capital Gain= total kembali-harga total

CONTOH 15:
Sunni membeli 1950 saham dengan harga $3.14 dan
perhatikan harga yang telah dinaikkan hingga $3.78 
setelah beberapa bulan. Bila brokerage 2%  dan 10% 
GST, hitung capital gain yang mungkin pada investasi ini!
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LATIHAN 2E.2

1. Hitung capital gain yang mungkin menurut kasus
berikut, asumsikan 2% brokerage, 10% GST:
12500 saham dibeli dengan haraga $0.93 per 
saham dan kenaikan harga saham sampai $1.09
740 saham dibeli dengan harga $9.64 per saham
dan kenaikan harga saham sampai $9.88
65000 saham dibeli dengan harga $0.25 per saham
dan kenaikan harga saham sampai $0.32.

2. Liana membeli 7000 saham Minotaur dengan harga
$1.83 per saham dan berniat menjualnya dengan
harga $2.07 per saham. Hitung persentase capital 
gain pada investasi ini jika ia menjualnya, 
asumsikan brokerage 1.5% dan GST 10%!
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3. Ned membeli 9500 saham Oil Search dengan harga
$0.73 per saham dan dijual dengan harga $1.07 per 
saham. Berapa persentase capital gain pada
investasi ini, asumsikan brokerage 2% dan GST 
10%? 

4.   Clinton menginvestasikan uangnya dalam 3500 
saham Circadian dengan harga $2.12 per saham dan
ingin membuat 15% capital gain. Berapa ia harus
menjual sahamnya, asumsikan brokerage $25 flat per 
perdagangan dan GST 10%?

Gunakan spreadsheet untuk Breakeven Price untuk
mengecek jawaban anda pada latihan di atas.
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WAKTU PEMBAYARAN DIVIDEN

Jangka waktu lama saham investor adalah tidak seperti
memberi banyak pengumumuman pada waktu
pembayaran dividen. Mereka akan puas mengetahui bahwa
mereka biasanya akan dibayarkan dividen dua kali dalam
setahun.

Bagaimanapun juga, bila mereka mempelajari harga saham
secara hati-hati, mereka akan memperhatikan bahwa faktor
pasar dalam dividen diumumkan pada harga saham. Oleh
karena itu, bila perusahaan ABC mengumumkan 14 sen
per dividen saham, harga pasar mungkin meningkat sekitar
14 sen untuk menunjukkan nilai deviden.

Perusahaan juga akan mengumumkan sebuah “books 
closing date” untuk menentukan pemberian hak pemegang
saham untuk pembayaran dividen.
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Diberikan harga saham “Ex-Dividen” 7 hari bisnis sebelum
“books closing date”, ini berarti bahwa penjual saham
diberikan hak untuk mempertahankan deviden. Ketika
perusahaan ABC memperdagangkan ‘Ex-Devidend”, 
inilah harga saham yang mungkin turun sekitar 14 sen, 
semua faktor menjadi sama.

Sebagai contoh, NAB mengumumkan 68 sen deviden dan
diperdagangkan “Ex-Dividend” pada 19/11/2001. 
Pelajarilah diagram harga saham. 

Dapatkah anda mengidentifikasikan naik turunnya
dividen?
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Investor Canny sering mempunyai kesempatan jendela kecil untuk
membuat pengembalian dengan membeli saham sebelumnya untuk
pengumuman dividen, memegang sahamnya sampai perdagangan
“Ex-Dvidend” dan kemudian menjualnya.

KEGIATAN--------------------------------------------NAIK TURUN DIVIDEN

Selidikilah perusahaan dan catat detail dividen yang baru-baru ini. 
Temukan:

Tanggal dividen diumumkan
Nilai dari dividen
Tanggal “Ex-Dividend”

Catat harga saham sehari-hari yang dimulai 1 minggu sebelum
dividen diumumkan dan setelah perdagangan “Ex-Dividend”.
Buatlah grafik harga saham sehari-hari sampai periode waktu yang 
ditentukan. Dapatkah Anda melihat kecenderungan grafik?
Dapatkah anda membuat pengembalian perdagangan saham sampai
periode waktu yang ditentukan? Tunjukkan perhitungannya!
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PAJAK
Kita telah membahas pengembalian investasi saham yang didapat dari
capital gain/ pendapatan dari dividen.

PAJAK CAPITAL GAIN
Pajak capital gain adalah pajak restribusi pada investasi. Capital gain 
didapat dari keuntungan penjualan saham atau asset yang lainnya. 
Hukum yang berhubungan dengan pajak capital gain secara terus-
menerus diubah sampai waktu saat ini. Inilah perubahannya:

Pembelian Saham pra 1985
Asset yang diperoleh sebelum 20 September 1985 tidak ada
pajak capital gain.

Pembelian Saham pra 1999
Saham yang dibeli sebelum 21 September 1999, sebuah
penghitungan capital gain “metode indexation” dapat digunakan. 
Ini mempengaruhi ‘petunjuk’ harga yang didasarkan pada tarif
inflasi sebelum penghitungan capital gain. Bagaimanapun juga, 
indexation membeku pada sejumlah penghitungan index untuk
pertengahan September 1999. Investor juga telah memilih
menggunakan ‘metode diskon’ yang dijelaskan berikut ini.
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Pembelian Saham Setelah 1999 Sampai Kurang dari 12 Bulan
Untuk pembelian saham setelah 21 September 1999 sampai kurang
dari 12 bulan, pajak capital gain diperhitungkan dengan menggunakan
‘metode basic’. Untuk menghitung capital gain menggunakan ‘basic 
method’, anda dapat mengurangkan harga anda dari total 
pengembalian. Inilah capital gain anda:

Capital Gain = total pengembalian-harga total

Pembelian Saham Setelah 1999 Sampai Lebih dari 12 Bulan
Untuk pembelian saham setelah 21 September 1999 sampai lebih dari
12 bulan, pajak capital gain dapat dihitung dengan ‘metode diskon’. 
Bila anda menggunakan ‘metode diskon’, anda dapat mengurangi
capital  gain dengan diskon 50%.

Capital gain =(total pengembalian-harga total) x 50%

PAJAK
Capital gain diperhitungkan sekali, investor membayar tarif pajak
minimum mereka.

Capital gain = capital gain x tarif pajak minimum
Pada contoh berikut asumsikan saham dibeli setelah tahun 1999.
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CONTOH 16
Cassie membeli 3000 saham pada harga $6.75 per saham dan
menjualnya dengan harga $8.98 per saham 9 bulan kemudian. 
Brokerage 2%, GST diperhitungkan dan tariff pajak minimum 
investor 42%. Hitunglah:
Capital gain
Pajak capital gain yang harus dibayarkan
Uang yang kembali setelah dikenakan pajak
Jawab:

Langkah 1: Hitung harga total dari pembelian saham:
Consideration : 3000x $6.75                  = $20 250

Plus Brokerage: 2% of $20250                        =      $405
Plus GST: 10% of $405                                   =        $40.50

Harga Total                 = $20 695.50
Langkah 2: Hitung proses total penjualan:

Consideration: 3000x$8.98                      =      $26940
Less Brokerage: 2% of $26 940 =      $538.80
Less GST: 10% 0f 538 =        $ 53.88

Proses Total    =   $26347.32 
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Langkah 3: Hitung capital gain
Capital gain= kembali total – harga total

= $26347.32 - $20695.50
= $5651.82

Sejak saham diperdagangkan kurang dari 12 bulan, tidak ada diskon dan
capital gain diperhitungkan.

Pajak capital gain  = capital gain x tarif pajak minimum
= $5651.82 x 0.42
= $2373.76

Uang kembali setelah dikenakan pajak = 
kembali total – harga total – pajak capital gain

= $26347.32 - $20695.50 - $2373.76
= $3278.06
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