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Fenomena
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Kondisi atau situasi yang berbeda dengan biasanya
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Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan
mendapatkan keuntungan dimasa depan

Kebijakan dividen

Keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir
tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk
deviden atau akan ditahan untuk menambah modal guna
pembiayaan investasi di masa yang akan dating

Kewajiban

Segala sesuatu yang harus dilakukan, diatur dalam undangundang suatu negara atau utang yang harus dilunasi atau
pelayanan yang harus dilakukan pada pihak lain

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi dalam penelitian ini adalah krisis global tahun
2007-2008.

Krisis Keuangan

Kondisi dimana suatu organisasi atau perusahaan mengalami
kesulitan/kekurangan dalam bidang keuangan.
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Laporan
Keuangan

Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu
periode
akuntansi
yang
dapat
digunakan
untuk
menggambarkan kinerja perusahaan .

Leverage

Merupakan perbadingan total hutang terhadap asset

Likuiditas

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya

Makro ekonomi

Keseluruhan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak
rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar.

Mapping Analysis

Merupakan alat untuk memvisualisasikan informasi dan data
serta hubungan keterkaitan antar indikator/variable

Marginal cost

Perubahan dalam biaya keseluruhan yang timbul ketika
kuantitas menghasilkan perubahan-perubahan oleh satu unit

Market Share

Bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan atau hasil
penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industry.

Modal

Merujuk pada kekayaan perusahaan yang dicerminkan dalam
bentuk financial

Neraca

Laporan keuangan suatu perusahaan/entitas pada suatu saat
tertentu

NWC

Modal kerja bersih yang dihitung dari aktiva lancar dikurangi
kas dan setara kas dikurangi hutang lancar, yang merupakan
proksi terhadap asset yang dapat dikonversi dengan cepat
menjadi kas

Opportunity cost

Kesempatan yang hilang akibat memilih sebuah alternative.

Profitabilitas

Besaran kas harus mempertimbangkan biaya dan manfaat
terhadap kas.

Pecking
theory

Pendapatan

order Teori keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan lebih
cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal
dibandingkan
eksternal
Jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya,
kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada
pelanggan

Perusahaan Publik Perusahaan yang sebagian sahamnya telah dimiliki oleh
masyarakat
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Piutang

Salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan
konsumen yang berhutang kepada seseorang, suatu
perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan
yang telah diberikan pada konsumen tersebut

Portofolio

Kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun
perorangan

Rasio

Menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara
suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain

Resiko usaha

Sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya
keadaan yang merugikan dan tidak diduga sebelumnya dalam
usaha

Revenue

Total pendapatan perusahaan pada tahun berjalan

Saham

Satuan nilai atau pembukuan dari berbagai instrumen financial
yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan

Stakeholder

Pemegang saham

Signifikan

Istilah yang biasa digunakan dalam statistik yang
menunjukkan bahwa variabel tertentu memiliki pengaruh
secara nyata terhadap variabel lainnya

SIZE

Menunjukkan ukuran perusahaan

Solvabilitas

Kemampuan
perusahaan
untuk
memenuhi
semua
kewajibannya kepada pihak ketiga dari hasil kekayaan yang
ada

Spread Kredit

Selisih bunga pinjaman (landing rate) dengan bunga
penjaminan Bank Indonesia.

Stakeholder

Segenap pihak yang terkait dengan aktivitas usahanya atau
pemangku kepentingan

Trade off Theory

Teori struktur permodalan yang memiliki asumsi bahwa
struktur modal perusahaan merupakan keseimbangan antara
keuntungan penggunaan hutang dan biaya finnasial distress.

Variabel

Simbol yang mewakili nilai tertentu

Volat

adalah singkatan dari volatilitas yang digunakan untuk
mengukur risko usaha. Ukuran yang digunakan adalah beta
saham.

xiii

