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PRACTICAL MATH 1

HOGA SARAGIH



hogasaragih.wordpress.com 2

PERPAJAKAN

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:
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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%
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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:

a. Capital gain

b. Pajak capital gain yang harus dibayarkan

c. Uang yang kembali setelah dikenakan pajak

Jawab:

a). 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 =      $26 940
less Brokerage:  2% of $26 940 =      $53 8.80
less GST:            10% 0f $538 =  $ 53.88

Proses Total =   $26 347.32 
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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.

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

c). Uang kembali setelah dikenakan pajak = kembali total – harga total –
pajak capital gain
= $26347.32 - $20695.50 - $2373.76
= $3278.06
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CONTOH  17
Asumsikan Cassie dari contoh 16 telah memegang 
sahamnya selama 13 bulan dari 6 bulan. Hitung
a. pajak capital gain yang harus dibayar
b. pajak setelah kembali
c. sejak saham dipegang selama lebih dari 12 bulan, 

diskon 50 % termasuk di dalam capital gain sebelum 
pajak. 
Capital gain = $5651.82 X 0.5

= $2825.91
Capital gain tax = capital gain marginal tax rate

= $2825.91 X 0.42
= $1186.88
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b. after tax return = total return – total cost – capital gains tax
= $26347.32 - $20695.50 - $1186.88
= $4464.94

Catt: Cassie adalah $4464.94 - $3278.06 = $1186.88  lebih 
baik hak dari pada diskon yang diberikan di dalam 
pemegangan saham selama lebih dari 12 bulan.
Dapatkah kamu menjelaskan mengapa ini sama dengan 
capital gain tax perhitungan di atas?
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LATIHAN 2F.1
1. Asumsikan brokerage 2%, GST 10%, dan marginal tax rate 

47%, hitung:
i. Capital gain    
ii. Capital gain tax to be paid 
iii.After tax return

a. Saham 630 dibeli dengan $11.23 perlembar dan dijual 
$14.76 perlembar setelah 7 bulan

b. Saham 5400 dibeli dengan $1.39 perlembar dan dijual 
$2.02 perlembar setelah 15 bulan

2. Xin membeli 2600 saham dengan $3.51 perlembar dan 
menjualnya $4.43 perlembar setelah 3 bulan. Hitung after 
tax return di investesi jika brokerage 1% dan GST 10% 
dapat dibayar dan marginal tax rate Xin adalah 30%.
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3. Tahlia invest 1780 saham di Boral saham dengan $3.82 
perlembar. Dia menjualnya dengan $4.64 perlembar 
setelah memegangnya selama 14 bulan. Hitung 
persentase pengembalian di sahamnya setelah pajak 
(asumsikan 40% ) jika brokerage $32 dan GST 10% sudah 
dibayar.

4. Piaf membeli 40000 saham dengan $0.53 perlembar 
dengan catatan bahwa harga saham telah naik menjadi 
$0.81 perlembar setelah 364 hari. Brokernya menasehati 
lebih baik jika ia membeli untuk menunggu selama kira-
kira 2 hari sebelum penjualan. Manakah yang lebih baik, 
bila ia menuruti nasehat brokernya jika brokerage 1.5% 
dan GST 10% dapat dibayar, asumsikan ia tetap bisa 
menjualnya dengan $0.81? marginal tax ratenya 47%.
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CAPITAL LOSS

Kebanyakan investor dibeberapa poin dalam waktu 
tertentu membuat keputusan yang salah dan menginves di 
perusahaan yang harga sahamnya turun. Malahan saham 
penopang di perusahaan dengan harapan harga saham akan 
terlindungi, itu mungkin menjadi yang terbaik untuk menjual 
saham lebih sedikit daripada kamu membayarnya dan 
membuat capital loss.

Capital loss dalam pembelian saham beberapa waktu 
dan menahannya beberapa periode, dapat menjadi pengganti 
capital loss ( tapi bukan pemadukan ), oleh sebab itu 
mengurangi capital gain kena pajak.

Capital loss mengganti penuh nilai diskon capital gain. 
Ini berarti kerugian mengurangi sebelum mengurangkan 
diskon 50% keuntungan yang bersangkutan. (Saham yang 
ditahan lebih lama dari 12 bulan memenuhi syarat untuk 
diskon 50%).
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Jika kerugian investor melebihi keuntungn di keuangan 
tahunan, kemudian batas capital loss akan diteruskan sampai 
keuangan tahunan berikutnya dan mengganti beberapa bakal 
capital gains.

CONTOH 18
Bart investasi di Brambles shares pada Maret 2001 dan 
menjualnya pada Januari 2003 untuk capital gain $3000. Tapi 
ia juga invest di Mayne share pada April 2002 dan menjualnya 
pada Maret 2003untuk capital loss $2000. Hitung taxable gain 
Bart yang akan dibutuhkan untuk menyatakan taxtation 
purposes selama 2002/2003 keuangan tahunan.
$2000 kerugian menjadi pengimbang $3000 keuntungan
Wajib pajak capital gain = $3000 - $2000

= $1000
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Sejak capital gain naik dari Brambles shares telah 
ditahan selama lebih dari 12 bulan, lalu termasuk 
diskon 50%
Taxable gain = 50% dari $1000

= $500
Karena itu pajak yang  dibayar hanya $500 at the 
appropriate marginal rate of taxtation, daripada 50% 
dari $3000 = $1500 hak untuk menggantikan capital 
loss.
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LATIHAN 2F.2
Dari latihan berikut, asumsikan investasi setelah September 
1999.
1. Fatoula invest di McGuigan Wine shares dan menjualnya 18 
bulan kemudian untuk capital gain $5000. Selain itu ia 
juga invest di Lend Lease shares dan menjualnya 2 tahun 
kemudian dengan capital loss $3500. Hitung taxable gain 
Fatoula akan butuhka untuk menyatakan taxtation purposes 
selama keuangan tahunan.
2. Imran mencatat keuntungan di paket saham sebesar $2500, 
tapi juga menyadari ada capital loss $4000. di paket saham 
lainnya.

a. . Akankah Imran diwajibkan untuk membayar capital 
gain tax berdasarkan informasi di atas?

b. Capital loss apa yang ia bawa menuju tahun depan?
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3. Greg mendapat capital gain $7240 di paket saham ia 
menahannya selama 9 bulan, tapi juga memperoleh 
capital loss sebesar $1350 di tahun yang sama. Hitung 
taxable gain Greg akan butuhkan untuk menyatakan 
taxtation purposes untuk tahun itu.

4. Carrie memperoleh capital gain $6000 dari Minotaur shares 
setelah menahannya selama 8 bulan dan capital gain 
$4000 dari Oil Search shares setelah menahannya selama 
14 bulan. Tapi ia juga memperoleh capital loss sebesar 
$3000 dari investasi di Peptech shares. Jika capital gain 
dan capital loss terjadi pada tahun yang sama, hitung 
keseluruhan taxable gainnya, jika Carrie
a. Offsets Peptech loss againt Oil Search gain
b. Offsets Peptech loss againt Minotaur gain
c. Pilihan mana yang terbaik untuk Carrie? Mengapa?
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5. Ashwin memegang saham di Ventra Corp shares selama 4 
bulan tapi ia berusaha memperoleh capital gain sebesar 
$7000. Ia juga memperoleh capital gain dari Qantas shares 
setelah menahannya selama 15 bulan. Selain itu ia juga 
memperoleh capital loss sebesar $9000 dari invernya di 
Magnetic shares. Jika gain dan loss terjadi pada tahun yang 
sama hitung keseluruhan taxable gain bila ia:

a. Offsets Magnetic loss pertama dibandingkan Qantas gain 
dan sisanya dibandingkan VentraCorp gain

b. Offset Magnetic loss pertama dibandingkan 
VentraCorp dan sisanya dibandingkan Qantas gain.

c. Pilihan mana yang anda anjurkan untuk Ashwin? 
Mengapa?
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6. Perhatikan investasi berikut yang dibuat oleh Kim

Company Jumlah saham Harga beli Harga jual Lama

Argo 5000 $2.93 $3.45 14 bulan

ERG 16500 $0.54 $0.32 9 bulan

Looksmart 150000 $0.07 $0.15 3 bulan

Jika Kim membayar brokerage 1.5 % dan GST 10% di semua 
transaksi terjadi pada tahun yang sama, hitung taxable gain 
Kim akan butuhkan untuk menyatakan ditahun.
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Catt.: Anda akan mempunyai catatan di pertanyaan di atas 
bahwa jalan yang terbaik yang berfungsi capital loss untuk:
Pertama offsets the loss dibandingkan capital gains dari 
saham yang telah dipegang selama 12 bulan ( seperti 
saham ini tidak memenuhi syarat untuk diskon 50% )
Kemudian offsets sisa capital loss ( jika ada ) dibanding 
dengan capital gain dari saham yang telah dipegang selama 
12 bulan ( seperti saham ini memenuhi syarat diskon 50 % )
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TAX ON DIVIDENDS

Membeli saham di perusahaan hak investor untuk 
investasi di perusahaan yang menguntungkan. Ketika 
keuntungan dibagikan kembali kepada pemegang saham ini 
dalam bentuk dividen. Dividen ini bayaran yang harus disebut 
pendapatan untuk taxtation purposes.

Selain itu sejak 1 Juli 1987 dividend imputation system 
memberikan keuntungan kepada investor penerima “franked”
dividen telah beroperasi di Australia.
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Sebelum system dividend imputation dikenalkan, 
perusahaan membayar pajak di keuntungannya dan disebut 
dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen 
termasuk di total pendapatan pemegang saham dan marginal 
tax rate pemegang saham.

Selain itu, keuntungan secara efektif 2 kali pajak. 
Dividend imputation system diatur untuk menghindari 2 kali 
pajak dari pendapatan dividend an mengijinkan perusahaan 
untuk memberikan kepada pemegang saham suatu manfaat 
dari Autralian tax paid di keuntungannya pada bentuk 
imputation credits.
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Fully franked dividen telah mempunyai pajak dibayar 
oleh perusahaan pada full company tax rate (30%) sebelum 
dibagikan. Selain itu investor hanya membayar pajak di 
dividen jika marginal tax rate mereka di atas tax rate 
perusahaan. 

Seorang investor dengan marginal tax rate di bawah 
tax rate perusahaan akan sesungguhnya menerima tax 
credit untuk pembeda.

Perhatikan nasehat berikut ini:
Untuk pemegang saham :

Nasehat ini mewakili pembayaran dividen akhir anda 
untuk akhir tahun 
31 Desember 2002pada rate of 15 sen per saham. Dividen 
ini adalah fully franked di kelas Ctax rate perusahaan 30%.
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Kelas Rate Jlh
saham

Jlh Unfranked Jlh Franked Imputation 
credit

Biasa 15 sen 2530 $379.50 $162.64

Hitung pajak hutang dan hence setelah pajak kembali untuk 
pemegang saham menerima dividen di atas jika marginal tax rate 
mereka adalah

a. 17 %      b. 30%     c. 47%

a). Ketika persiapan pajak kembali mereka, pemegang saham 
harus disebut dividend an imputation credit sebagai pemasukan

Pemasukan declared = $379.50+$162.64
Pajak yang dibayar pada marginal tax rate di pemasukan 
declared
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Pajak liability = $542.14 X 0.17
= $92.16

Imputation credit pengurangan dari pajak liability
Pajak kepemilikan = $92.16 - $162.64

= -$70.48
Jadi investor menerima tav credit $70.48, i.e., seluruh tav 
payable adalah pengurangan oleh jumlah ini. Dengan 
efektif, setelah tax return dari dividen meningkat,
i.e, setelah tax return = $379.50 + $70.48

= $449.98
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b. Pemasukan declared =$379.50+$162.64
= $542.14

Pajak liability = $542.14 X 0.3
= $162.64

Pajak owing = $162.64 - $162.64
= $0

Jadi investor secara efektif menerima keuntungan 
bebas dari kelanjutan pajak liability, seperti tax rate 30% 
sama seperti pajak yang dibayar perusahaan. Sebesar 
30%. Otomatis, after tax return dari dividen tetap,
i,e after tax return = $379.50+$0 

= $379.50
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c. Pemasukan declared = $379.50+$162.64 
= $542.14

Pajak liability
= $542.14 X 0.47 
= $254.18

Pajak owing = $254.81 - $162.64 
= $92.17

Jadi investor akan tetap membayar pajak sebesar 
$92.17. Otomatis after tax return dari dividen menurun.

i.e., after tax return $379.50 - $92.17 = $287.33

Catt: semua investor dari contoh di atas diuntungkan dari 
pembayaran fully franked dividens.
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Unfranked dividen tidak mempunyai pajak 
yang harus dibayar di dalamnya sebelum 
pembagian oleh perusahaan. Jadi seorang investor 
akan perlu membayar pajak di dividen ini pada 
marginal rate of taxtation.

CONTOH 20
Perhatikan data pembayaran dividen berikut ini:
Untuk pemegang saham,
Data ini mewakili pembayaran dividen akhir anda 
untuk akhir tahun 31 Desember 2002 pada rate 4 
sen per saham. Dividen ini unfranked.

Kelas Rate Jumlah saham Jumlah
Unranked

Jumlah 
Franked

Imputation 
credits

Ordinary 4 sen 24 545 $981.80
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Hitung tax owing dan hence after tax return untuk pemegang 
saham menerima dividen di atas jika marginal tax ratenya:

a. 17%    b. 30%   c. 47%

a. Ketika penerimaan tax return mereka, investo harus 
menyebut dividen adalah keuntungan
Pemasukan declared = $981.80

Pajak dibayar pada marginal rate di income declared
Tax liability = $981.80 X 0.17

= $166.91
Tidak ada keuntungan dari beberapa imputation credit dengan 
unfranked dividen.

After tax return = $981.80 - $166.91
= $814.89
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b. Income declared = $981.80
Tax liability = $981.80 X 0.3

= $294.54 
After tax return = $981.80 - $294.54

= $687.26
c.Income declared = $981.80 
Tax liability = $981.80 X 0.47

= $461.45
After tax return = $981.80 - $461.45

= $520.35
Investor di marginal tax rate tertinggi adalah masukan tertinggi
oleh pembayaran unfranked dividen.
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1.Htung tax owing dan after tax return penerimaan dividen 
pemegang saham berikut ini jika marginal tax rate nya:  a.   
17%   b.30%   c.47%

Untuk pemegang saham
Nasehat ini mewakili pembayaran dividen akhir 

anda untuk akhir tahun 31 Desember 2002 dengan rate 
sebesar 24 sen per saham. Dividen ini fully franked pada 
perusahaan C taxrate 30%.

Kelas Rate Jmlah 
saham

Jumlah 
unfranked

Jumlah 
franked

Imputatiaon 
credit

ordinary 24 sen 1260 $302.40 $129.60

LATIHAN 2F.3
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2. Hitung tax owing dan after tax return untuk penerimaan 
dividen pemegeng saham berikut ini jika marginal tax rate 
nya:  a. 17%   b. 30%   c. 47%

Untuk pemegang saham
Catatan  ini mewakili pembayaran akhir dividen anda 
pada akhir tahun 31 Desember 2002 dengan rate 
24 sen per saham. Dividen ini unfranked.

Kelas Rate Jumlah 
Saham

Jumlah 
Unfranked

Jumlah 
Franked

Imputation 
Credit

Ordinary 38 sen 8720 $697.60
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3. Hitung tax owing dan after tax return untuk penerimaan 
dividen pemegang saham berikut ini jika marginal tax 
rate nya:   a. 17%   b.30%  c. 47%

Untuk pemegang saham,
Catatan ini mewakili pembayaran akhir dividen anda 
pada akhir tahun 31 Desember 2002 dengan rate 
38% sen per saham. Dividen ini 50% franked pada 
kelas C perusahaan tax rate nya 30%

Kelas Rate Jumlah 
saham

Jumlah 
Unfranked

Jumlah 
Franked

Imputation 
Credit

Ordinary 38 sen 982 $186.58 $186.58 $79.96
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PERHITUNGAN IMPUTATION CREDITS
Pada latihan sebelumnya kita mendemonstrasikan 
keuntungan dari penerimaan imputation credit sebagai bagian 
pembayaran dividen franked.Dalam contoh dan latihan berikut 
ini bahwa company tax rate nya 30%.
CONTOH 21
Perusahaan menyebutkan dividen sebesar 17 sen per saahm. 
Hitung imputation credit yang diterima oleh investor yang 
mempunyai saham 1500 jika dividennya:
a. fully franked b. 50% franked c. unfranked 
b. deviden diterima = 1500 X $0.17

= $255
Imputation credits 30 sen untuk setiap 70 sen dari
dividen,
I,e., imputation credit  $255 X   30 = $109.2

70
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b. Imputation credit = $255 X 30 X 0.5 = $54.64
70

c. Imputation credit $0 ( tidak ada pajak yang dibayar )

LATIHAN 2F.4
Hitung imputation credit yanga diterima:
1. Dividen fully franked 32 sen per saham yang dibayar dengan 3200 

saham
2. Dividen unfranked 7 sen per saham yang dibayar dengan 650 saham
3. Dividen 50% franked 15 sen per saham yang dibayar dengan 2450 

saham
4. Dividen fully franked 53 sen per saham yang dibayar dengan 420 

saham
5. Dividen 50 % franked 24 sen per saham yang dibayar dengan 4750 

saham
6. Dividen 20% franked 6.5 sen per saham yang dibayar dengan 6000 

saham
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G                               INDEX NUMBER

Angka indeks digunakan untuk menghitung perubahan 
relativ pada suatu perubahan periode waktu.
Berbagai data yang bervariasi diringkas ke dalam satu index 
figure, membuat perbandingan antara periode yang lebih 
mudah.

Kita akan memperharikan All Ordinaries Index, dengan 
mengukur nilai relativ dari harga saham di ASX dan Consumer 
Price Index  (CPI), yang digunakan untuk mengukur 
perubahan pada harga yang baik dan pelayanan.
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MENGGUNAKAN INDEX NUMBERS

Kita akan mengamati bagaimana index harga saham yang 
sederhana menafsirkan pada waktunya. Selain itu, 
kebanyakan investor tertarik menggunakan index numbers.
Gagasan tentang perubahan persentase atau pengali dapat 
digunakan.
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CONTOH 22
Hitung persentase kenaikan atau penurunan pada harga saham 
dari

a. 1999 sampai 2000             b. 2000 sampai 2001

naiki.e.,7.48%                                         7.48%

1.0748                            100%  
3020.3
225.8

3020.3
3246.1              100%

3020.3
3020.33246.1

index  original
baru  index    atau     100%

index  original
index  perubahan  saham  harga  nPeningkata a.

=

=×=

=×−=

×=
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turun  i.e.,7.95%                                      7.95%

0.9205                           100% 
3246.1

258.1-
3246.1
2988.0              100%

3246.1
3246.1-2988.0

index   original
baru  index  atau     100%

index   original
index   perubahan  saham  harga   Penurunan b.

−=

=×=

=×=

×=
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LATIHAN 2G.1

1. All Ordinary Index diberikan pada 
data berikut ini

Tanggal AOI

15 Agustus 2001
15 September 2001
15 Oktober 2001

3310.4
2923.8
3120.2

Hitung persentase kenaikan atau penurunan di harga 
saham Australia dari
a.15 Agustus 2001 sampai 15 September 2001
b.15 September 2001 sampai 15 Oktober 2001
c.15 Agustus 2001 sampai 15 Oktober 2001
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2. Index Dow Jones Industrial diberikan dengan data berikut ini

Tanggal DJ Indo

15 Agustus 2001
15 September 2001
15 Oktober 2001

10 245
8590
9270

Hitung persentase kenaikan atau penurunan di harga 
saham US dari
a.15 Agustus 2001 sampai 15 September 2001
b.15 September 2001 sampai 15 Oktober 2001
c.15 Agustus 2001 sampai 15 Oktober 2001
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3. Bandingkan jawaban anda dari pertanyaan 1 dan 2
a. harga saham negara mana yang paling turun pada 15 

September 2001?
b. harga saham negara mana yang paling melambung? 
c. harga saham negara mana yang paling

tetap/konstan?
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4. Untuk 3 tahun diagram berikut ini, diskusikan bagaimana 
index luar negri dibandinkan dengan All Ordinary Index 

a. Nasdaq Composite Index

b. DOW JONES Industrial Index
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INDEKS PASAR SAHAM AUSTRALIA

Ada banyak indeks yang diketahui untuk pasar saham Australia.

Indeks ini memungkinkan investor untuk mengikuti trend harga
dari sekelompok saham yang masuk dalam sektor
keuangan,energi,telekomunikasi,healthcare,atau pasar
keseluruhan.

Contoh berikut adalah angka indeks tinggi/rendah untuk All 
Ordinaries,All Industrials,dan All Resources selama periode 3 
tahun
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Tabelnya :
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LATIHAN 2G.2

1. Hitung persentase kenaikan antara july 1998-juni 1999 
dan juli 2000-juni 2001 untuk indks tinggi pada :
a.AO b.AI c.AR,
Mana kenaikannya yang melebihi AO

2. Ulangi pertanyaan 1 untuk yang rendah
3. Dari tabel yang sudah diberikan, diskusikan perbedaan All 

Ordinary Index dari :
a. The Banks and Finance Sector (XBF)



hogasaragih.wordpress.com 46

b. The Gold producers sector (XGO)

c. The All Industrials sector (XAI)
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c. The All Resources sector (XAR)
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ALL ORDINARIES INDEKS

AOI terdiri dari 99% pasar Australia.Meskipun indeks ASX 
200 yang mengukur nilai dari 200 perusahaan Top 
dengan kapitalisasi pasar,juga banyak digunakan

AOI adalah indeks berpemberat (tertimbang) dari harga
saham perusahaan-perusahaan yang dimuat didalam
indeks tersebut dan dihitung dengan mengikuti
perubahan nilai pasar agregasi (AMV) dari perusahaan-
perusahaan ini

AMV dari kelompok ini dihitung menggunakan suatu
pemberat
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Indeks All Ordinaries adalah indeks berpemberat dari harga
saham perusahaan yang dilibatkan dengan mengikuti
perubahan dalam nilai pasar agregasi dari peusahaan-
perusahaan ini

Aggregate Market Value (AMV) dari grup saham ini dihitung
tiap hari menggunakan suatu pemberat

Pemberat adalah jumlah saham yang dikeluarkan
AOI diperkenalkan pada 1 Januari 1980 dengan indeks 500 

point 
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Grafik Pertumbuhan dalam Kapitalisasi Pasar Rata-Rata dari
Pasar Saham Australia

Grafiknya :
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Contoh 23

Matina membeli suatu saham portofolio dan ingin
memantau perubahan nilai dari portofolionya setiap
minggu.Jika indeks pada hari 1 adalah 500 point,bangun
suatu indeks harga saham dan tentukan laju dimana nilai
saham Martina berubah dari minggu 1 ke minggu ke 2  
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LATIHAN 2G.3

1. Shoib berinvestasi dalam saham portofolio kecil dan
ingin memantau perubahan nilai portofolonya setiap
tahun,Bangunlah suatu indeks harga saham
menggunakan 500 point sebagai indeks pada tahun 1 
ke tahun ke 2.Saham mana yang memberi pengaruh
besar.
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2. Britney membeli 3 saham berbeda untuk memulai
suatu portofolio saham.Bangun suatu indeks harga
saham menggunakan 500 point sebagai indeks

bulan 1 dan tentukan laju perubahan saham
Britney dari:a. bulan 1 ke bulan ke 2,  b. bulan ke 2 
ke bulan ke 3, c. bulan 1 ke bulan ke 3

3.  Bentuklah spreadsheet untuk mengecek jawaban
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4. Perusahaan besar seperti NAB akan memiliki pengaruh
yang lebih besar ketimbang perusahaan kecil.Misalkan
NAB memiliki 15200000 saham yang dikeluarkan dengan
harga $33.50 per lembar dan nilai pasar gabungan dari
perusahaan lainnya didalam indek tersebut adalah
$16150000000.

a. Hitung AMV dari AOI termasuk nilai NAB.

b. Jika AOI pada 3200 point dan harga saham NAB naik
sampai 90 sen,hitung kenaikan dari seluruh AOI 
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Consumer Price Indeks

CPI adalah ukuran statistik yang digunakan oleh
pemerintah untuk menghitung laju inflasi pada suatu
periode waktu tertentu (dihitung dengan mengukur
perubahan dalam harga pada suatu barang dan jasa yang 
dipilih)

Ilustrasi : CPI bisa dibayangkan sebagai suatu keranjang
yang memuat barang belanjaan.Bila harga
bervariasi,maka total biaya juga bervariasi.(CPI dalam hal
ini adalah perubahan didalam biaya dari keranjang ini
sesuai dengan perubahan harga item )   
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Sangat tidak praktis mengukur perubahan semua
item,karenanya diambil sampel saja.

Barang dan jasa yang dipilih adalah barang dan jasa yang 
membangun bagian terbesar dari biaya gaji di kota besar.

Bila barang dan jasa telah dipilih (disebut regime),informasi
harga dari item-item ini secara teratur dikumpulkan pada
suatu periode waktu tertentu untuk mana laju inflasi diukur (di
Australia per kwartal).

Perlu juga diukur pemberat setiap item didalam regime.

CPI dihitung menurut harga barang dan jasa tetapi disajikan
dalam bilangan indeks 100.



hogasaragih.wordpress.com 58

Periode dasar (awal) nomor indeknya diberi 100.

Jika harga keranjang naik 15%,maka indeksnya adalah
(100%+15%)100/100=115.

Jika harga keranjang turun 8%,maka indeksnya adalah
(100%-8%)100/100=92.0
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Contoh 24

Indeks harga suatu kantin dibangun untuk memantau harga
kantin.Diputiskan untuk memilih 2001 sebagai periode
dasar dan kepadanya diberi nilai indeks CPI 100.Tentukan 
bilangan indeks 2002 dan persentase kenaikannya. 
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LATIHAN 2G.4
1. Sebuah keluarga menaksir biaya rata-rata mingguannya di

tahun 2000 ada 3 tahun kemudian di tahun 2003.

a. Jika indeks harga untuk 2000 dalah 100 point, tentukan
angka indeks untuk 2003

b. Tentukan persentase kenaikan harga pada periode ini

c. Jika pendapatan keluarga naik 25% pada periode
ini,apakah keluarga itu lebih baik atau lebih buruk.
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2. Perusahaan kurir menjalankan pengangkutan dengan
kebutuhan bahan bakar sebagai berikut:
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a. Copy dan lengkapi tabel tersebut!

b. Jika fuel index 2001 adalah 500, hitung fuel 2003 
dengan 1 desimal

c. Hitung % kenaikan fuel index over periode 2 tahun

d. Kurir perusahaan menaikkan biaya muatan 8.5% pada
periode 2001-2003. Apakah hal ini menyebabkan
perusahaan menjadi lebih baik dalam kenaikan fuelnya
berdasarkan nilai indeks?
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3. Sebuah keluarga menaksir rata-rata pengeluaran
mingguan pada tahun 200 dan 3 tahun kemudian di
tahun 2003 ada perubahan pemberat.

a. Diskusikan mengapa ada perubahan pemberat

b. Jika indeks harga tahun 2001 adalah 100 point,tentukan
angka indeks di tahun 2003

c. Hitung persentase kenaikan pada periode itu

d. Jika pendapatan keluarga meningkat 15% pada periode
tersebut,apakah keluarga lebih baik?  
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Menggunakan Angka CPI

Angka CPI digunakan sebagai indikasi formal dari laju inflasi
formal.(kenaikan harga barang dan jasa pada periode
waktu tertentu)

Angka inflasi memberikan suatu indikasi keadaan ekonomi
bagi ekonom.Investor juga tertarik akan angka inflasi
sebab mereka ingin mengkaji keefiktifan investasinya.Jika
untung dari investasi dibawah dari laju inflasi,artinya
investor secara efektif kehilangan uang,karena daya beli
menjadi kurang.
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Contoh 25

Gunakan tabel diatas untuk menghitung angka inflasi dari
Maret 2000 sampai Maret 2002
September 1996 sampai September 1997
a.  Maret 2000 CPI: 125.2 Maret 2002 CPI : 136.6
Angka Inflasi: Perubahan pada indek x 100% or indek baru

Indek asli indek asli
= 136.6-125.2 x 100% =136.6

125.2 125.2
= 11.4 x 100% =1.0911

125.2 i.e.,     a 9.11% meningkat/
=9.11 % kenaikan

i.e.,    a 9.11 % kenaikan pada inflasi
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September 1996 CPI 120.1, September 1997 CPI=  119.7

Angka Inflasi: Perubahan pada indek x 100% or indek baru
Indek asli indek asli

= 119.7-120.1 x 100% =136.6
120.1 120.1

= -0.4 x 100% =0.997
120.1 i.e.,     a 0.3% penurunan

=-0.3 %
i.e.,    a 0.3  % penurunan pada inflasi
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LATIHAN 26.5

1.Gunakan tabel diatas untuk menyelesaikan angka inflasi dari:
a. Juni 2000 sampai Juni 2001 b. Maret 1992 sampai Juni 
1992
c. Maret 1985 sampai Maret 2002 d. September 1990 sampai 
Sept 2000
e. September 2001 sampai Sept 2002 f. Juni 2002 sampai 
September 2002

2.  Hitung angka inflasi tahunan setiap akhir tahun
a. Desember 1999 b. Desember 2000 c. Desember 2001 
Berilah alas an untuk jawaban tertinggi pada b
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3.Hitung angka inflasi untuk periode selama 5 tahun 
a. Desember 1985 sampai Desember 1990 b. Desember 1990 
sampai Des 1995
c. Desember 1995 sampai Desember 2000
Periode 5 tahun ynag mana yang menunjukkan kenaikan terbesar 
pada inflasi ?

4. Di awal bekerja pada April 2000 gaji yang didapat mulai dari $ 
38.000.Di bulan 
Juli 2002 gajinya naik menjadi $ 41.000.Berapa kenaikan gajinya 
sesuai dengan angka inflasi ?

5.  Anna menerima kenaikan pembayaran terakhir di bulan Desember
1999 dan berencana untuk menaikkan yang lain di September 
2002. Berapa persentase kenaikan minimum yang dia cari ?
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MARET 2002 POIN – POIN KUNCI

Seluruh Group CPI 

Kenaikan 0.9% dibulan Maret 2002 dibanding dengan kenaikan 0.9% 
dibulan  Desember 2001.

Kenaikan 2.9 % antara bulan Maret 2001 dan 2002

Penjelasan singkat mengenai perubahan CPI

˚ Mendukung sebagian besar kenaikan total pada seperempat tahun 
yang meningkat      pada harga di perjalan liburan dan akommodasi 
di luar negeri (+7.4%), obat-obatan (+11.4%), perabotan rumah 
(+0.7%), kedua biaya pendidikan (+6.4%), perjalan liburan domestic 
dan akomodasi (+2.4%),tembakau (+2.1%), kendaraan bermotor 
(0.9%), servis asuransi (+2.6%), ketiga pendidikan (+3.0%) kue dan 
biskuit (+3.8).
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˚ Sebagian keseimbangannya meningkat di bawah harga 
sayuran (-2.8%), perabotan (-1.4%), pakaian wanita (-
1.7%),minuman, air, dan jus (-1.8%).

˚ Mendukung sebagian besar kenaikan tahunan pada 
harga perjalanan liburan di luar negeri dan akomodasi 
(+15.3%), kendaraan bermotor (+4.1%), perabotan 
rumah (+2.4%), perjalanan liburan  domestik dan 
akomodasi (+8.0%), tembakau (+6.2%), buah 
(+14.4%), dan penyewaan (+2.7%) sebagian 
keseimbangannya meningkat di bawah harga bahan 
bakar otomoif (-8.9%),sayuran (-10.6%), audio,visual 
dan peralatan komputer (-6.7%).
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Apa yang dilakukan

1. Berapa persen laporan kenaikan pada bulan Maret 2002, 
Desember 2001 dan Maret  2002 menggunakan CPI 
terlebih dahulu.

2. Laporan 2 kontributor utama pada peningkatan
a. Maret seperempat 2002 b. Tahun  Maret 
2002

3.   Laporan 2 faktor penting pada keseimbangan kenaikan 
a. Maret seperempat 2002 b. Tahun  Maret 
2002
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PERBANDINGAN SAHAM 
KEMBALIAN DAN INFLASI

Tabel berikut menunjukkan perubahan pada All Ords dan 
ASX 200 dari Januari 2000. Hal ini  menunjukan dengan 
gambaran urutan CPI lebih dapat membantu menganalisis 
dengan efektif pada investasi saham.
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Month All Ord 
Index

ASX200 
Index

Month All Ord 
Index

ASX200 
Index

Month All Ord 
Index

ASX200 
Index

Jan-00 3096.0 3080.2 Jan-01 3291.5 3341.7 Jan-02 3404.0 3464.2

Feb-00 3135.7 3124.6 Feb-01 3274.1 3326.5 Feb-02 3358.6 3414.3

Mar-00 3133.3 3133.3 Mar-01 3096.9 3147.2 Mar-02 3363.3 3414.8

Apr-00 3085.1 3115.8 Apr-01 3270.3 3329.4 Apr-02 3299.5 3350.0

Mei-00 3040.6 3081.0 Mei-01 3317.2 3379.1 Mei-02 3325.1 3373.6

Jun-00 3257.6 3311.2 Jun-01 3425.2 3490.3 Jun-02 3163.2 3216.0

Jul-00 3213.6 3251.1 Jul-01 3270.8 3324.5 Jul-02 3032.6 3086.2

Ags-00 3261.7 3297.8 Ags-01 3217.8 3275.6 Ags-02 3073.7 3120.1

Sep-00 3246.1 3298.8 Sep-01 2988.0 3049.5 Sep-02 2928.3 2970.9

Okt-00 3203.9 3254.6 Okt-01 3185.3 3249.6 Okt-02 2995.0 3042.9

Nov-00 3222.0 3274.6 Nov-01 3277.0 3337.4

Des-00 3154.7 3206.2 Des-01 3359.9 3422.3
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Bandingkan peningkatan nilai All Ords, ASX 200 dan CPI dari 
Maret 2001- Maret 2002

Kenaikan pada All Ords = Maret 2002 
Maret 2001

= 3363.3
3096.9

= 1.0860
i.e 8.60 % kenaikan pada All Ords.

Kenaikan pada ASX 200 = Maret 2002 
Maret 2001
= 3414.8

3147.2
= 1.0850
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i.e 8.50 % kenaikan pada ASX 200.
Kenaikan pada CPI = Maret 2002 

Maret 2001
= 136.6

132.7
= 1.0294

i.e 2.94 % kenaikan pada angka inflasi.

Sejak All Ords meningkat dengan 8.6% dan ASX 200 
meningkat dengan 8.50%, tetapi angka inflasi hanya 
2.94% kemudian harga saham menunjukkan adanya 
pertumbuhan pada angka inflasi.
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LATIHAN  26.6
1. Bandingkan peningkatan nilai pada All Ords, ASX 200, dan 

CPI dari Desember 2000- Desember 2001

2. Bandingkan peningkatan nilai pada All Ords, ASX 200, dan 
CPI dari Maret 2000- Maret 2001.

3. Di bulan Januari 2000 bermacam-macam investasi yang 
mengatur indek dana sahamyang mencerminkan ASX 
200. Bandingkan kenaikan dana sahamnya dengan angka 
inflasi Maret 2002. Apakah dia mendapat peningkatan 
yang nyata ?
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4.  Di bulan Juni 2000 Ming meninvestasikan  $50 000 yang
mengatur indek dana saham yang mencerminkan All 
Ords.

kenaikan $50 000 melalui angka inflasi dari bulan 
Juni 2000 sampai Maret 2002.
kenaikan $50 000 melalui All Ords dari bulan Juni 
2000 sampai Maret 2002.
Hitung peningkatan nyata dalam nilai oleh Ming 
sebagai pengatur dana.

5.    Sarah membeli beberapa saham Argo sebesar $3.65 di
bulan Maret 1995 dan menjulnya dengan harga $4.29 
di bulan Maret 2002. Dia betul-betul senang ketika dia 
mendapatkan keuntungan. Berilah komentarmu pada 
pernyataan diatas !
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PENDAPATAN PAJAK MODAL DAN CPI
Mengingat kembali investor mempunyai pengindekan pilihan 

ketika menghitung kewajiban pajak pendapatan modal. 
Bagaimanapun saham yang sudah dibeli sebelum 21 
September 1999, tetapi penindekannya sudah membeku 
pada jumlah indek yang dihitung pada September 1999 
(CPI 123.4).

Contohnya, jika saham dibeli pada bulan Juni 1997 untuk 
total harga $5000 dan menjualnya di tahun 2003 sebesar 
$12 000, kemudian harga dasar tersebut dapat diindekan 
untuk inflasi.
Harga dasar = $5000  x Sept’99 CPI

Juni’97 CPI
= $5000  x 123.4

120.2
= $5133.11

Pendapatan modal = $12 000- $5133.11 = $6866.89
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Bagaimanapun menggunakan metode diskon pada 
pendapatan modal ($12 000- $5000)x50% = $ 3500

Memperjelas lagi pilihan terbaik investor menggunakan 
metode diskon dibanding metode indek,dimana semakin 
kecil pendapatan modal dapat 
mengumumkan/menyatakan tujuan perpajakan.

Karena metode indek hanya menggunakna untuk 
membeli saham sebelum 21 September 1999, kita tidak 
akan memikirkan pilihan secara detail. Bagaimanapun 
kamu ingin memenuhi investasi.
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INVESTASI 

” METODE INDEK DAN METODE DISKON”
Investor yang membeli saham sebelum 21 september 
1999 akan memiliki pilihan dimana mereka dapat 
memilih metode yang digunakan untuk menghitung 
pendapatan pajak modal (mengingat bahwa pengindekan 
akan membeku saat jumlah penghitungan indek dari 
September 1999 (CPI 123.4)).

Lebih jelasanya lagi investor lebih tertarik untuk 
mengumumkan kemungkinan terkecil pada pendapatan 
pajak modal, karena mereka dapat dikenakan 
pembayaran pajak lebih murah. Contoh diatas pilihan 
terbaik adalah menggunakan metode diskon , tetapi 
kadang-kadang metode indek mungkin dapat memberi 
hasil lebih baik. 
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Pertanyaan membangun:
“Kapan lebih bagus menggunakan metode pengindekan 
daripada metode diskon dalam menghitung pendapatan 
pajak modal ?”

Pada formula ketidak seimbangan N < 246.8   dapat 
p +1
c

digunakan untuk menjawab pertanyaan diatas. 

Dimana N adalah jumlah indek/ kurang dari apa yang akan
diterima pada hasil yang   terbaik.

p adalah proses penjualan paket saham
c adalah harga penjualan paket saham
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Contoh 27

Sebuah paket saham dibeli per 1999 seharga $5000 
yang dijual $8000. ketika tepat menggunakan cenderung 
pada metode diskon dalam menghitung pendapatan pajak 
modal?

Karena    N  < 246.8 
p +1
c

kemudian  N < 246.8 
8000 +1
5000

N < 246.8 
2.6

Jadi N < 94.9
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Jadi jika indek angka ketika saham dibeli adalah 94.9 
atau kurang. Metode indek akan menghasilkan hasil yang 
lebih baik dibanding metode diskon.

Menunjuk pada tabel bentuk CPI pada hal 125 ini artinya 
adalah jika saham dibeli pada 31 Maret 1989 (CPI 92.9) 
atau sebelumnya  metode indikasi akan menghasilkan 
hasil yang lebih baik dari metode diskon.



hogasaragih.wordpress.com 86

Apa yang dilakukan
Kamu perlu berunding tentang bentuk tabel CPI pada halaman 125 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

1  Contoh 27 diatas, menghitung pendapatan modal pajak jika 
menggunakan 
a.metode diskon
b.metode indek dan saham yang dibeli pada 31 Maret 1989
c.metode indek dan saham yang dibeli pada 31 Juni 1989
d.Apakah hasil perhitunganmu mendukung contoh diatas?

2.Investasi Angel dalam paket saham per 1995 adalah $12 000 
dan menjual  mereka $ 15000 tahun 1999.
a.kapan tepat menggunakan metode indek lebih dari metode 

diskon dalam menghitung pendapatan modal pajak ?
b.gunakan perhitungan untuk menunjukkan bahwa jawabanmu 

benar.
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3.  Untuk beberapa situasi / kondisi,temukan dimana saham 
akan membutuhkan pembeli untuk membuat metode 
pengindekan lebih efektif daripada metode diskon ketika 
menghitung pendapatan modal pajak

4    Pola penyebaran lembaran membantu anda secara otomatis 
proses mengecek jawaban anda pada pertanyaan-
pertanyaan di atas.

Cost (Pre 
1999)

Proceeds (post 
1999)

a
b
c
d
e
f

$3000
$15 000
$11 500
$24 000
$6400

$52 000

$4000
$19 000
$25 000
$38 000
$7200

$143 000
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H.REVIEW 
1. Latihan kutipan dari koran berupa daftar saham di bawah 

dan jawab setiap pertanyaan dia bawah ini: 

Year
Hight

Year 
Low

Stock Close/
Move

Buy Sell Vol 100s Sales 
High

Sales
Low

Yld

1567 1014 AMP 1189 -22 1175 1192 28 750 1205 1181 2.03

32 18 ERG 23     +2 22 23 89 752 24 22
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a.  Berapa jumlah saham AMP yang dijual?
b.  Berapa harga terdekat dan perubahan saham ERG?
c.  Berapa harga terdekat ERG pada hari sebelumnya?
d.  Perincilah tahun-tahun sebelumnya naik/turunnya harga 

dari AMP?
e.  Harga apakah yang tertinggi dan terendah pada harga 

pembayaran untuk AMP di hari itu?
f.   Apakah ERG membayar dividen setiap akhir tahun?
g.  Jelaskan tentang penawaran penjualan/pembelian dari 

AMP pada pendekatan dam penjualan?
h.  Hitung dividen per saham yang dibayar oleh AMP pada 

tahun sebelumnya?
i.   Jelaskan keadaan transaksi dan penjualan dari ERG pada 

hari itu?
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2     Hitung harga pembelian 4700 saham tempo dimana 
harganya $3.25  masing-masing saat broker adalah 2% 
atau minimum $70 ditambah GST.

3.    Hitung biaya pembelian 590 Woolworth saham pada 
harga $12.94 masing-masing. Jika broker mendapat 
$30 biaya minimum untuk penjualan di bawah $10 000 
ditambah GST.

4.    Arnie ingin membeli 24000 saham di Lookmart seharga 
$0.12 masing-masing. Apakah yang seharusnya dia 
terima dengan biaya broker 2% atau perdagangan 
dengan internet dimana broker mendapat $32 setiap 
penjualan.

5.    Hitung proses dari penjualan 6300 kayu saham masing-
masing saham seharga $13.42. jika broker 2 % atau 
minimum 70 % ditambah GST.
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6     Hitung kembalian dari penjualan 280 NAB saham masing-
masing $31.62. Jika broker meminta $27 pada biaya 
minimumnya ditambah GST.

7.     Hank menjual 1400 saham di Ridley Corp seharga $1.53 
masing-masing dan 2870 saham Tap Oil untuk 194 
masing-masing. Berapa  besar yang kan diterima pada 
transaksi itu jika broker 2% ditambah GST.

8.     Perusahaan mendapat keuntungan $600 000 dan direktur 
memutuskan untuk membayar 100% pada pemegang 
saham dan mengumumkan pembayaran.

9.     Perusahaan memiliki 40 juta saham dan mengumumkan 
pembayarn dividen pada rasio 75% dan keuntungannya 
sebesar $2 500 000. Hitung dividen pembayaran setiap 
saham.
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10.    Dividen atau saham $ 0.18 dibayar pada 1850 saham. 
Temukan pendapatan saham.

11.    Rata-rata  dividen 4.5% dibayar pada pemegang sahm 
dengan 3500 pilihan saham dengan harga sama yaitu $ 5. 
Hitung penerimaan dividennya.

12.   Gail memiliki 1700 saham dia Argo dimana 23 sen/ saham 
dividen yang diumumkan. Gail ikut berpartisipasi pada Argo 
DRP dimana saham ekstra dialokasikan pada 7.5% diskon 
harga perdagangan/ penjualan yaitu $4.35. 

a. Berapa harga diman saham dijual dari DRP.

b. Berapa jumlah saham yang akan diperoleh dari DRP

c. Apakah dia merupakan pemegang saham total.
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13.Tentukan pemegang saham total pada akhir 2 tahun, 
pertisipasinya dalam DRP yang memberikan informasi.

14. Sebuah perusahan memiliki 5 juta, $6 %,saham pilihan 
dan 10 juta saham biasa. Keuntungan $6 400 000 yang 
diumumkan tetap 30% diterima untuk pajak dan $480 
00 disimpan untuk persedian  kas. Hitunglah

Year Jumlah saham Dividen per saham Harga saham 
DRP

1
2

1300 8 sen
10 sen

$2.40
$2.78
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a. Jumlah Keuntungan yang tersedia untuk distribusi oleh 
pemegang saham

b. Total dividen yang dibayarkan untuk pemegang saham 
istimewa

c. Dividen per saham biasa yang dikeluarkan 
d. Total dividen yang diterima oleh pemegang saham dengan 

2000 saham    istimewa dan 4000 saham biasa. 

15. Modal saham yang dibayarkan oleh PP Corp adalah $ 12 
juta, terdiri dari 4 juta, $1, 8 % saham istimewa dan 25 sen 
per lembar saham biasa perusahaan mengumumkan 
keuntungan $720 000 setelah pajak
Hitung:
a.  Jumlah saham biasa yang dikeluarkan.
b.  Total dividen yang dibagikan ke pemegang saham 
istimewa.
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16. Inzaman membeli 1200 saham Keycorp $1.36 setiap 
saham. Tarif Broker 2 % dan GST berlaku.
a. Hitung yield eksak pada investasi ini jika dividen per saham 
dibayar adalah          3.5  sen 
b. Bandingkan hasil ini dengan yield pendekatan pada harga 
pasar.

17. Saham Coles Myer dijual pada harga $3.93 dan membayar 32 
sen per saham dividen. Saham Woolworth dijual pada $13.64 
dan membayar dividen 70 sen per saham. Yang mana yang 
akan kamu beli jika kamu melakukan yield pada investasi.

18. Jika yield saham McGiugan adlah 3.17% dan harga pasar 
sekarang adalah $ 4.73. berapa dividen/ saham yang harus 
dibayar.

19. Jika Timbercorp membayar dividen 2.5 sen /saham dan inin 
mewakili yield yaitu 4.55 % pada harga umum. Berapa harga 
pasar yang berlaku pada saham Timbercorp.
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20. Jade memiliki 8400 saham di Origin Energy yang 
mengumumkan 1 dari 12 nonrenounceble saham right dengan 
harga $3.25 / saham. Origin Energy menjual dengan harga $ 
3.60

a.Berapa saham yang baru  yana dimiliki Jade
b.Berapa biaya yang dikeluarkan Jade untuk mengambil 

saham right baru.
c.Hitung harga taksiran dari saham Origin Energy setelah 

penerbitan saham  right.
d.Hitung harga taksiran jika menjual right di pasar.
e.Berapa banyak yang diterima Jade jika dia ingin 

menjual seluruh rightnya.

21. Beach Petroleum mempunyai 210 juta saham dan 
mengumumkan 1 dari 10 renounceble right pada $0.25 per 
saham. Harga saham mereka saat ini $ 0.35

a. Berapa jumlah saham baru yang ditawarkan pada 
pemegang saham
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b. Berapa jumlah uang yang dihasilkan dari saham right jika 
para langganan turut  serta.

c. Hitung perkiraan harga right di pasar.
d. Berapa banyak yang akan diterima oleh pemegang 

saham yang memiliki 50 000 saham. Jika mereka 
menjual right mereka di pasar.

22. TAB Ltd mengumumkan 1 dari 8 bonus issue. Candi memiliki 
1600 saham terkini yaitu $3.82/ saham.

a. Berapa bonus saham yang akan candi terima.
b. tentukan nilai perkiraan pasar oleh TAB Ltd setelah 

bonus issue.

23. Bank Bendigo  memutuskan untuk membeli 2 dari 11 bonus 
issue. Pieter memiliki 3300 saham yang dijjual pada 
$9.02/saham. Bandingkan nilai perkiraan oleh Pieter sebagai 
pemegang saham sebelum / sesudah bounus issue dan 
jelaskan keuntungan dari bonus issue oleh Pieter.
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24. Hitung harga breakeven pada beberapa peristiwa, dugaan 2% bagi 
broker dan 10% GST
a. 4900 saham dibeli dengan $2.34
b. 892 saham dibeli dengan $34.06

25. Emma membeli 1420 saham Lend Lease dengan $11.32 tetapi 
tidak berusaha  menjualnya segera. Berapa harga terendah yang 
dapat dijjual mereka dan tidak membuat kerugian, perkiraan broker 
1.5% ditambah 10% GST.

26. Hitung potensi pendapatan modal dalam beberapa peristiwa dengan 
perkiraan broker sebesar 2% ditambah 10% GST.
a. 7200 saham dijual dengan harga $1.89 dan harga saham naik 
menjadi $2.13
b. 1050 saham dijual dengan harga $6.75 dan harga saham naik 
menjadi $8.31

27. Rocco membeli 15 000 saham Resolute dengan $0.62 dan berfikir 
untuk menjual karena dia dinasehati penjual untuk menjual sebesar $ 
0.91. Hitung  berapa persen pendapatan modal pada investasi jika dia 
menjualnya dengan perkiraan tarif broker sebesar 1.5% ditambah 
10% GST
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28.Tesa membeli 2000 saham dengan $4.39 dan menjualnya dengan 
harga $5.98 masing-masing,10 bulan terakhir tarif broker 2% 
mengunakan tarif GST dan nilai pajak sebesar 30%. Hitung 
a. Pendapatan modal b. Pajak pendapatan modal yang harus 

dibayar
c. setelah pengembalian pajak 

29. Brad membeli 75 000 saham pada $0.26 dan menasehati harga 
saham naik menjadi $0.39 setelah 11 bulan. Brokernya memberi 
nasehat padanya untuk menunggu beberapa bulan sebelum 
menjualnya. Apa yang lebih baik jika dia mengambil nasehat broker 
dengan tarif broker sebesar 2% dan membayar  10% GST dan 
dugaan dia tetap menjual seharga $0.39. Nilai pajak Brad adalah 
47%.

30. Jimmi membuat $2500 pendapatan modal pada Tap Oil saham 
selama 14 bulan, $3500 pendapatan modal pada saham Sydnes Gas 
selama 7 bulan dan $4000 modal hilang pada saham Croesus Gold 
pada tahun yang sama. Kemungkinan terkecil pendapatan pajak 
Jimmi yang diumumkan (Dugaan seluruh saham dibeli setelah tahun 
1999)?
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