
 

 

DAFTAR ISTILAH  
 

A 

Agency theory  

Merupakan teori mengenai struktur kepemilikan perusahaan yang dikelola oleh 

manajer bukan pemilik (pemegang saham). 

Agency cost  

Merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk 

meyakinkan bahwa manajer bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian 

kontraktual perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham. 

Asimetri informasi 

Adanya perbedaan informasi yang diterima antar pihak internal (manajer) dan pihak 

eksternal (investor) perusahaan 

Aset  

Harta kekayaan yang dapat berupa aset lancar (kas, tabungan, piutang, dan lain-

lain), aset tidak lancar (tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain), dan aset lainnya 

(misalnya merk) 

Average Cost of Capital  

Jumlah biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumber modal yang 

digunakan perusahaan, yang masing-masing ditimbang menurut peranannya dalam 

struktur modal dan permodalan. 

B 

Balance Sheet (Neraca) 

Laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan keadaan kekayaan, utang, dan 

modal sendiri pada suatu tanggal tertentu. Kekayaan (aset) sama dengan kewajiban 

dan modal sendiri. Neraca merupakan daftar dari item yang terdapat pada dua sisi 

yang membuatnya menjadi seimbang. 

BAPEPAM-LK 

Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990, saat ini sudah berubah menjadi Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 tahun 2011. 

 

Beban pajak  

Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam 

menentukan laba atau rugi pada satu periode. 

 

Bond (Obligasi)  

Bukti utang 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. 

 



 

 

Bond Yield  

Hasil Bunga Obligasi 

 

Bonds Dividen    

Dividen yang dibayarkan dalam bentuk obligasi. 

 

Book Value  

Nilai buku perusahaan dihitung dari total aset dikurangi harta tidak terwujud, 

dikurangi utang dan nilai nominal dari saham preferen. 

 

Bunga  

Pembayaran yang diberikan kepada kreditur sebagai imbalan atas uang yang telah 

dipinjam. Pembayaran bunga dibedakan dari pembayaran kembali pokok pinjaman 

uang. 

 

Bursa Efek 

Tempat aktifitas penawaran dan permintaan atas perdagangan dana, efek-efek 

sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi 

pemodal yang menyangkut kepentingan berbagai pihak. 

 

C 

Capital  

Uang atau benda yang ditanamkan dalam suatu usaha untuk dikelola lebih lanjut 

secara produktif. 

 

Capital Asset  

Aktiva jangka panjang yang tidak akan dijual/dibeli di dalam situasi bisnis yang 

normal. Di dalam pengertian umum istilah ini termasuk aktiva tetap seperti tanah, 

bangunan, mesin. 

 

Capital Gain  

Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu 

efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) hal ini disebut capital loss. 

 

Capital Markets 

Pasar modal atau bursa efek merupakan pasar di mana dana-dana, baik utang (debt) 

maupun modal sendiri (equity), diperdagangkan. Di Indonesia, saat ini, ada dua 

bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 

 

Current Assets  

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. 

 

 

 

 

 



 

 

D 

Debt to Equity Ratio  

Imbangan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah imbangan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri 

 

Deficit (Defisit) 

Kekurangan anggaran belanja suatu badan usaha, atau pengeluaran biaya besar 

dibanding penerimaan pendapatan 

 

Depresiasi mata uang 

Mata uang sebuah Negara dikatakan didepresiasi apabila nilainya menurun 

dibandingkan dengan mata uang lainnya. 

 

E 

Emiten 

Pihak atau perusahaan yang menawarkan Efeknya kepada masyarakat investor 

melalui Penawaran Umum 

 

Earning Per Share (EPS) 

Keuntungan bersih perusahaan dibagi dengan seluruh jumlah saham perusahaan, 

merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai 

keuntungan bagi para pemilik saham dalam perusahaan. 

 

Equity 

Modal yang ditanamkan oleh investor, bisa berupa saham ataupun aktiva lainnya. 

 

F 

Financing Deficit 

Mengukur kekurangan dana untuk ekspansi perusahaan setelah ditopang oleh dana 

dari dalam perusahaan (internal financing). Dalam kajian ini menggunakan formula 

selisih antara perubahan total asset (TA) dengan perubahan retained earning (RE). 

 

G 

Go Public 

Setiap usaha untuk menjual, menawarkan untuk melepaskan hak atas saham dengan 

pembayaran. Perusahaan dapat go public dengan menjual saham baru yang berasal 

dari modal dasar, maupun saham lama yang berasal dari modal yang disetor. Di 

Indonesia perusahaan yang menjual obligasi termasuk go public  

 

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) 

Total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses 

produksi di suatu negara selama satu periode. Dalam definisi lain diartikan juga 

nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode 

tertentu.  

 

  



 

 

GDP Growth Rate 

Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan diperoleh 

dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) dibagi 

dengan nilai pada tahun ke (n-1) dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan 

PDB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk 

masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

 

H 

Hipotesis 

Suatu rumusan yang menyatakan sifat hubungan di antara suatu variabel ekonomi 

dengan satu atau beberapa variabel ekonomi lainnya. 

 

I 

Inflasi 

Perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode. Umumnya inflasi diukur 

dengan perubahan harga kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar 

masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Dari faktor yang memengaruhinya, inflasi total disebabkan oleh perubahan harga 

dari sisi permintaan (inflasi inti) dan dari sisi penawaran (inflasi non inti). Inflasi 

total sering disebut pula dengan head line inflation 

 

L 

Leverage 

Komposisi utang perusahaan dengan jumlah modal sendiri. 

 

Liabilities 

Kewajiban/utang, bisa jangka pendek atau jangka panjang. 

 

Liquidity Ratio 

Ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek 

 

Listing (Pencatatan) 

Pencatatan efek di bursa efek agar efek tersebut dapat diperdagangkan. Pencatatan 

efek dapat dilakukan apabila perusahaan yang menerbitkan efek tersebut 

memperoleh izin untuk go public 

 

Long Term Liabilities 

Kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun. 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah utang yang berbunga 

 

M 

Makroekonomi 

Salah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis tentang 

kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara melalui analisis yang bersifat 

menyeluruh (agregat). 

 

 



 

 

Market to Book Value 

Mengukur seberapa besar pasar menghargai nilai buku per lembar saham 

dibndingkan dengan nilai buku per saham. 

 

Margin Cost  

Tambahan dalam jumlah biaya yg diperlukan untuk menghasilkan 1 tambahan unit 

output. 

 

Maturity Date  

Tanggal jatuh tempo saat dimana jumlah pokok pinjaman sudah jatuh tempo 

pelunasannya, misalnya Wesel (note), cerukan (draft) obligasi atau instrumen utang 

lainnya 

 

Mikroekonomi 

Salah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis tentang 

kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari 

keseluruhan kegiatan dalam perekonomian. 

 

Modal 

Ditinjau sebagai salah satu dari faktor produksi, modal adalah peralatan-peralatan 

fisikal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan barang dan 

jasa yang dibutuhkan masyararakat 

 

Model Efek Tetap (Fixed Effect).  

Asumsi pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap 

individu (i) dan waktu (t) 

 

Model Efek Random (Random Effect).  

Pada Efek Tetap perbedaan antar individu dicerminkan oleh intercept atau 

konstanta, tetapi pada metode Efek Random perbedaan tersebut diakomodasi oleh 

error terms masing-masing individu 

 

N 

Nilai Buku Harga 

Perolehan harta/aktiva tetap dikurangi akumulasi depresiasi; Harga perolehan 

saham/surat berharga dikurangi cadangan penurunan nilai surat berharga 

 

P 

Pooled least square 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya 

dengan mengkombinasikan data time series dan cross section dalam bentuk pool, 

dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau least square untuk mengestimasi 

koefisiennya 

 

  



 

 

Price Earning Ratio (PER)  

Perbandingan antara harga pasar saham perusahaan dengan pendapatan persaham 

perusahaan tersebut di dalam periode tertentu, lazimnya rasio ini digunakan untuk 

mengukur tinggi rendahnya harga saham suatu perusahaan dengan membandingkan 

ratio rata-rata industri sejenis 

 

Price (market) to book value  

Rasio perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. 

 

Profit  

Selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya yang diperlukan 

untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. 

 

Public Company 

Perusahaan yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang modal setornya 

sekurang-kurangnya Rp 2 000 000 000 (dua milyar rupiah) dan sahamnya dimiliki 

oleh sekurang-kurangnya 100 (seratus) pemegang saham dan sudah listing di Bursa 

Efek 

 

Public Ownership 

Suatu perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas, sehingga 

terdapat demokratisasi pemilikan saham 

 

R 

Return  

Hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu dalam suatu perusahaan di 

dalam periode tertentu 

 

S 

Saham 

Bagian dari kepemilikan modal sendiri di dalam perseroan dan bukti 

kepemilikannya disebut saham. Jumlah saham yang dimiliki seseorang dalam 

perusahaan secara resmi tercantum di dalam anggaran dasar perusahaan 

 

Struktur modal 

Proporsi penggunaan sumber dana internal dan eksternal dalam memenuhi 

kebutuhan dana perusahaan. 

 

Struktur aktiva  

Rasio yang menggambarkan proporsi total aktiva tetap yang dimiliki perusahaan 

dengan total aktiva perusahaan (tangibility) 

 

Suku Bunga 

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia berupa BI rate dan diumumkan kepada publik 

 

 

 



 

 

T 

Teori pecking order (pecking order theory/POT) 

Teori mengenai penentuan kebijakan pendanaan perusahaan perlu 

mempertimbangkan unsur risiko dari sumber dana yang akan digunakan sehingga 

risiko mampu dikelola dengan baik bagi perusahaan 

 

Teori trade off (trade off theory/TOT) 

Teori yang menggambarkan bahwa struktur modal optimal dapat ditentukan dengan 

menyeimbangkan manfaat penghematan pajak (tax shield of leverage) dengan biaya 

penggunaan utang(cost of financial distress dan agency cost of leverage). 

 

U 

Ukuran perusahaan  

Menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan 

total aktiva atau total penjualan bersih. 

 

Utang jangka pendek (short-term debt) 

Utang yang jangka waktunya kurang dari satu tahun. 

 

Utang jangka panjang (long-term debt)  

Utang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Utang jangka panjang ini 

biasanya digunakan untuk membiayai ekspansi perusahaan 

 

V 

Volatility 

Pergerakan harga yang naik turun secara tak beraturan. 

 
W 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang 

dibutuhkan 

 

 

 

 

 
 




