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DAFTAR ISTILAH 
 
 

Agency theory Hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, 

dan pemerintah. 

Aktiva Segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi hak seorang atau 

perusahaan, Kas, investasi, piutang, persediaan serta bahan baku 

yang merupakan harta lancar: gedung serta mesin-mesin merupakan 

harta tetap, paten-paten dan goodwill merupakan harta immaterial.  

Aktiva Lancar Aktiva yang dapat dicairkan dalam waktu paling lama satu tahun. 

Terdiri dari kas, bank dan aktiva lainya yang mudah ditukarkan 

seperti tagihan lancar, surat berharga, dan lain-lain. 

Aktivitas Kegiatan melakukan pekerjaan. 

Aliran kas 

bebas (Free 

cash flow) 

Arus kas yang telah bebas dari seluruh kebutuhan oprasional, modal 

kerja dan kebutuhan investasi jangka panjang dalam bentuk aset 

tetap 

Amortisasi Prosedur akuntansi yang secara berangsur-angsur mengurangi nilai 

biaya yang usianya terbatas atau harta tak berwujud melalui 

pembebanan berkala terhadap pendapatan. Bagi harta tetap istilah 

yang digunakan adalah penyusutan, bagi pertambangan adalah 

deflasi. Pada dasarnya arti kedua istilah tersebut sama dengan 

amortasi. Pada umumnya perusahaan melakukan penghapusan 

melalui amortasi untuk harta tak berwujud seperti Goodwill. 

Audit Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menyatakan 

apakah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan/badan telah 

disajikan dengan wajar. 

Bank Sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, 

dan menerbitkan promes atau lebih dikenal dengan banknote. 

Bank 

Indonesia 

Bank sentral republik Indonesia, yang mempunyai tujuan tunggal 

yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

Beban bunga Kewajiban pembayaran bunga atas jasa kredit perbankan. 

Biaya pajak Kewajiban pembayaraan pajak pada tahun berjalan. 

Bisnis Suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepad keonsumen 

atua usaha lainya untuk mendaptkan keuntungan. 

Bond 

(Obligasi) 

Bukti hutang dari emiten yang dijamin oleh penanggung janji 

pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok 

pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi Pemilik dari obligasi 

atas unjuk biasanya menyertakan kupon pada obligasi yang 

diterbitkannya sebagai bukti untuk menerima pembayaran bunga. 

Sedangkan pada obligasi atas nama biasanya nama si pemilik sudah 

tercatat pada perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. 

Bursa Efek Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau 

sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-

Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. 

Bunga Imbal jasa atas dana yang di tempatkan atau merupakan suatu 

kempensasi kepad investor atas manfaat ke depan dari dana yang 

ditempatkantersebut apabila dinvestasikan. 

Capital Pengeluaran uang yang digunakan untuk penambahan atau 
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Expenditure perbaikan aktiva tetap perusahaan seperti mesin dan bangunan. 

Cash flow Aliran kas yang terdiri dari sumber dana yang masuk ke perusahaan 

dan aliran kas keluar dalam penggunaan dana perusahaan serta 

saldonya setiap periode. 

Cash flow 

adequancy 

Rasio keuangan yang mengambarkan kecukupan. 

Cash holding Kas dan setara kas yang ada dalam neraca pada tahun yang 

bersangkutan dibagi dengan aktiva bersih. 

Commercial 

Paper 

Surat dagangan yang dapat dijual belikan, misalnya promes, wesel 

dan dokumen jangka pendek lain yang diterbitkan oleh badan usaha. 

Cross-section Data yang dikumpulkan dalam suatu waktu atas banyak individu. 

Dana Modal yang dimilki untuk kegiatan bisnis biasanya dalam bentuk 

uang. 

Data skunder Data yang diproleh dari studi pustaka, internet, dan publikasi lainya. 

Debt service 

coverage 

Kemampuan perusahaandalam memenuhi kewajiban keuangan yang 

jatuh tempo ditujukan dalam cash flow untuk periode tertentu. 

Debt to equity 

ratio 

Perbandingan antara jumlah hutang yang berbunga dengan besarnya 

equity/modal sendiri. 

Default Kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, 

seperti lalai membayar pada saat yang diperjanjiakan. 

Depresiasi Pengurangan atas nilai aktivva tetap karena pemakaian, 

kemerosotan dan lainlain; seperti jumlah yang dibebankan untuk 

sebagian dari biaya atau nilai buku dari suatu harta tetap yang tidak 

dapat diterima kembali pada waktu harta tetap tersebut tidak 

dipergunakan lagi. 

Devidend 

Payout Ratio 

Persentase tertentu dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai 

dividen kas kepada pemegang saham. 

Dividen Bagian laba atau pendapatan perusahan yang ditetapkan oleh direksi 

(dan disahkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada 

pemegang saham. Pembayarannya diatur berdasarkan ketentuan 

yang berlaku pada jenis saham yang ada. 

Dividen Tunai Pembayaran dividen secara tunai (cash) kepada pemegang saham 

yang berasal dari keuntunganpada tahun tersebut atau akumulasi 

dari keuntungan pada tahun sebelumnya. Cash dividen harus 

dibedakan dengan stock dividen yaitu dividen yang dibayar dalam 

bentuk saham. Cash dividen dari investment company biasanya 

terdiri dari dividen, bunga, capital gain yang diperoleh investasi 

porfolionya. 

Dummy 

variable 

variabel nominal yang digunakan dalam regresi bergandadan diberi 

kode nol atau satu. 

Efek Surat-surat berharga yaitu setiap surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti 

utang, setiap rights, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek, 

atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. 

Ekuitas Modal perusahaan yang tertuang dalam pembukuan. 

Fenomena Gejala, hal hal yang terjadi berupa kenyataan atau kejadian. 

Financial 

distress 

Sebuah situasi dimana perusahaan dalam kondisi cashflow yang 

minimum tetapi masih dalam kondisi solvency. 

Hipotesis Sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk 

sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati 
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ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai 

petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. 

Inflasi Perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode. 

Insolvency Tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat jatuh tempo. 

Investor Orang perorangaan atau lembaga baik donmestik atau non domestik 

yang melakukan suatu investasi baik dalam jangka pendek atau 

jangka panjang 

Investasi Akumulasi suatu bentuka aktiva dengan suatu harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa mendatang. 

Kapitalisasi Di dalam peristilahan bursa saham, kapitalisasi merupakan nilai dari 

pada suatu perusahaan, yaitu harga saham dikalikan dengan jumlah 

saham yang diedarkan. 

Kebijakan 

dividen 

Dividen keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada 

akthir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalm bentuk 

dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiyaan 

investasi dimasa yang akan datang. 

Kewajiban Segala sesuatu yang harus dilakukan diatur dalam undang undang 

suatu negara atau utang yang harus dulunasi atau pelayanan yang 

harus dilakukan oleh 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. 

Laporan 

Keuangan 

Laporan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi-laba, perhitungan 

dana atau perhitungan tambahan atau penyajian data keuangan 

lainnya yang berasal dari pembukuan. 

Leverage Kemampuan untuk memungkinkan membuat keuntungan yang 

besar atau menderita kerugian yang besar dengan penempatan uang 

dalam jumlah yang kecil. 

Manufaktur Suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu 

medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang 

jadi untuk dijual. 

Modal Merujuk pada kekayaan perusahaan yang dicerminkan dalam bentuk 

financial. 

Neraca Laporan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu.. 

Net working 

capital 

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. 

Pecking order 

theory 

Teori keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan lebih 

cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal 

dibandingkan dengan eksternal. 

Pendapatan Jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya 

kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa kepada pelangan. 

Perusahaan Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang atau Badan Hukum lain yang didirikan berdasarkan 

peraturan perundang -undangan yang berlaku sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam keputusan ini. 

Perusahaan 

publik 

Perusahaan yang sebagian sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat. 
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Pinjaman Suatu jenis utang yang dapat melibatkan semua jenis benda 

berwujud walaupin biasanya lebih sering diindentikkan dengan 

pinjaman moneter. 

Piutang Salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi 

penagiahankonsumen yang berhutang kepada seseorang, suatu 

perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang 

telah diberikanpada konsumen tersebut. 

Profabilitas Besaran kas harus mempertimbangkan biaya dan manfaat terhadap 

kas. 

Profit Laba bersih setelah dikurangi bunga dan beban pajak. 

Rasio Mengambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 

Regulator Pihak yang bertangung jawab membuat suatu kebijakan. 

Right issue Penawaran umum terbatas efek pada harga tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya kepada pemegang saham lama dalam rangka 

penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. 

Saham Suatu nilai atau pembukuan dari berbagai instrumen financial yang 

mengacu pada bagian kepemilikan suatu perushaan. 

Signifikan Istilah yang biasa digunakan dalam statistik yang menunjukan 

bahwa variabel tertentu memilikipengaruh secara nyata terhadap 

variabel lain. 

Solvabilitas Kemampuan suatu perushaan untuk memenuhi semua kewajibannya 

kepad pihak ketiga dari hasil kekayaan yang ada. 

Stock 

repurchase 

Pembelian kembali saham oleh perushaan yang menerbitkannya 

dalam pasar terbuka atau melalui penawaran pembelian kembali. 

Struktur 

Modal 

Komposisi permodalan perusahaan yang pada umumnya terdiri dari 

modal sendiri dan modal pinjaman. 

Tempo Masa atau tenggang waktu. 

Time seris Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu atas individu. 

Total aset Jumlah seluruh aset dan aset lancar yang dimiliki perusahaan. 

Trade off 

theory 

Teori stuktur permodalan yang memiliki asumsi bahwa struktur 

modal perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan 

penggunaan utang dan biaya financial distress. 

Utang Sesuatu yang dipinjam. 

Utang Lancar Kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 

satu tahun. 

Variabel Simbol yang mewakili nilai tertentu. 






