UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2013/2014
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen/Asisten : Tim Dosen/Tim Asisten Dosen
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2013
Waktu : 150 menit
Sifat : Tutup Buku, diperbolehkan menggunakan
kalkulator namun tidak boleh menggunakan
kalkulator finansial

Instruksi:
1. Kerjakan seluruh soal di bawah ini
2. Soal dapat dikerjakan secara tidak berurutan, namun harap penomoran dilakukan dengan jelas
Soal 1 (20%)
Anda adalah manajer investasi dari perusahaan sekuritas. Gunakan informasi di bawah ini untuk:
a. Menghitung expected return tiap saham.
b. Menghitung expected return dari portofolio.
c. menghitung standar deviasi dari saham A dan C
Aset

Jumlah Investasi

Kondisi Ekonomi

Total Investasi

25,000,000.00

Boom

Normal

Recession

Saham A
Saham B
Saham C
Risk Free Rate

10,000,000.00
8,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00

25%
20%
18%
16%
7%

50%
16%
13%
11%
7%

25%
13%
11%
8%
7%

Soal 2 (20%)
Dengan informasi dari AA Power Co. di bawah ini, hitunglah WACC nya dengan asumsi pajak korporat
sebesar 35%.
Debt: 9,000 jumlah beredar dengan kupon 5 persen, nilai par : $1,000, dengan jangka waktu 5 tahun,
dijual pada 92 persen dari par; pembayaran kupon dilakukan tahunan (annually).
Common Stock: 260,000 jumlah beredar, dijual dengan harga $57 per share; dengan nilai beta 1.05.
Preferred Stock: 15,000 jumlah saham beredar dengan 5 percent dividen dari preferred stock, dengan
harga pasar $93 perlembar dan par $100 perlembar saham.
Market: dengan market risk premium 8 persen dan risk free rate sebesar 4.5 persen.
Soal 3 (20%)
a. Apakah skema pendanaan yang digunakan untuk investasi pengembangan Angkasa Pura II?
b. Jelaskan kekurangan dan kelebihan masing-masing skema pendanaan yang dipilih oleh Angkasa Pura
II.
Soal 4 (20%)
PT Maxima mempunyai 10,000 saham yang beredar di pasaran. Harga pasar saat ini ialah $15 per lembar
dengan EPS sebesar $1. Perusahaan mengumumkan 2:1 stock split. Anda memiliki 100 lembar saham

dari PT. Maxima.
a. Apa pengaruh kebijakan stock split pada harga saham, EPS dan kepemilikan (ownership stake) dari
saham anda?
b. Jika PT. Maxima lebih memilih untuk menawarkan kebijakan 10% stock dividend daripada kebijakan
stock split diatas, bagaimana pengaruh kebijakan stock dividend tersebut pada harga saham, EPS dan
kepemilikan (ownership stake) dari saham anda?
Soal 5 (20%)
a. Berikut ini adalah informasi dari beberapa akun yang ada di neraca PT. ABC:

Item
Inventory
Accounts Receivable
Accounts Payable

Beginning
12,000
7,500
10,105

Credit Sales
Cost of Goods Sold

Ending
13,500
9,250
11,255
115,500
85,250

(a.1) Hitunglah operating dan cash cycle dari PT. ABC.
(a.2) Apa yang dapat dilakukan oleh PT. ABC untuk mengurangi Cash Cycle-nya.

b. PT. XYZ saat ini menjual seluruh produknya dalam bentuk tunai dan berencana mengubah kebijakan
tersebut dengan menjual secara kredit. Informasi terkait perubahan kebijakan tersebut per periode
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Price per unit
Cost per unit
Unit sales per month

Current
100
56
2,750

New
104
56
2,800

Jika required return adalah 2.5% per periode, maka hitung NPV dari kebijakan tersebut. Apakah
kebijakan baru tersebut layak atau tidak untuk diterapkan?

