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DAFTAR ISTILAH
A
Average Margin Laba Operasi (AMLO) adalah rata-rata margin laba operasi perusahaan.
Average Sales Fixed Asset (ASFA) adalah rata-rata rasio penjualan terhadap aktiva tetap.
Average Return on Equity (AROE) adalah rata-rata return on equity.
Adjusted Buy-Hold Return selama enam bulan dan dua belas bulan (ABHRs dan ABHRt)
adalah keuntungan beli-simpan saham selama enam bulan dan dua belas bulan setelah dikoreksi
dengan return pasar.

B
Buy-hold return selama enam bulan dan dua belas bulan (BHRs dan BHRt) adalah
keuntungan beli-simpan saham selama enam bulan dan dua belas bulan sebelum dikoreksi oleh
return pasar.
Bursa saham adalah tempat yang telah ditetapkan bagi keperluan perdagangan saham (stock
exchange).

D
Deviden
(1) Suatu distribusi laba kepada para pemegang saham perseroan terbatas yang sebanding
dengan lembar saham yang dimiliki. Bentuk pembagian deviden dapat berupa cash
deviden atau deviden tunai maupun stock deviden atau deviden saham.
(2) Deviden juga bisa diartikan pengembalian uang kelebihan pembayaran harga penjualan
atau kelebihan pembayaran premi untuk perusahaan tertentu.
Deviden saham adalah pembayaran deviden perseroan dalam bentuk saham dan bukan berupa
uang tunai (kas). Deviden biasanya dinyatakan sebagai persentase dari saham yang dimiliki
pemegang saham.
Divergensi opini investor adalah penyebaran/perbedaan opini investor.

G
Go public adalah penerbitan surat-surat berharga dari suatu perusahaan untuk dijual ke
masyarakat. Biasanya dilakukan dalam rangka ekspansi dan pertumbuhan perusahaan.
Growth of Sales (GSLS) adalah rata-rata peningkatan penjualan selama dua tahun dan satu tahun
sebelum IPO.

I
Initial Public Offering (IPO) atau penawaran perdana adalah kegiatan menghimpun dana atau
modal dari masyarakat luas.

K
Kinerja jangka panjang dalam tesis ini menggunakan tolok ukur adjusted buy-hold return selama
enam bulan dan dua belas bulan (ABHRs dan ABHRt).

M
Margin laba operasi adalah ukuran persentase keuntungan yang dihasilkan atas setiap penjualan
sebelum bunga dan pajak. Seringkali disebut sebagai keuntungan murni (pure profits).

O
Optimisme investor (OPTM) diproksi dengan variabel initial return atau return awal.

P
Pasar primer adalah tempat penjualan sekuritas emisi baru, biasanya yang membeli adalah
lembaga keuangan, badan usaha lainnya.
Pasar sekunder adalah suatu pasar tempat jual beli sekuritas yang sudah beredar di tengah
masyarakat.
Penawaran Umum adalah penewaran saham-saham oleh Perseroan kepada masyarakat melalui
Pasar Modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan
lain yang berlaku.
Pialang adalah perantara antara pembeli dan penjual surat berharga. Para perantara ini harus
terdaftar sebagai anggota bursa tempat dimana surat berharga diperdagangkan. Atas jasa
keperantaraan yang diberikan pihak ini memperoleh suatu komisi.
Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya
sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/ perusahaan untuk memberikan
gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik.

R
Return on Equity (ROE) atau pengembalian hasil atas ekuiti adalah suatu jumlah yang dinyatakan
sebagai suatu persentase dan diperoleh atas investasi dalam saham biasa perusahaan untuk suatu
periode waktu tertentu.
Risk dan Return (Risiko dan Pengembalian hasil) adalah hubungan antara risiko dengan
pengembalian hasil. Semakin besar risiko, semakin tinggi pengembalian hasil.

T
Tindakan oportunis emiten adalah emiten dapat memanfaatkan kondisi over optimism investor
sebagai windows of opportunity untuk bertindak oportunis (memanfaatkan kesempatan yang ada).

U
Underpricing yaitu keadaan dimana harga saham di pasar perdana lebih rendah daripada harga
saham di awal perdagangan di pasar sekunder.

Underwriter atau penanggung atau penjamin emisi atau investment banker adalah:
(1) perusahaan yang menanggung biaya risiko kerugian, yang dipertukarkan dengan
pembayaran premi asuransi.
(2) pihak yang telah mengadakan kontrak untuk membeli efek dari emiten, pihak pengendali
yang mempunyai afiliasi dengan emiten atau penjamin emisi efek lainnya, untuk dijual
dalam rangka penawaran umum.

W
Window Dressing adalah tipuan akuntansi yang dirancang agar suatu laporan keuangan
menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada yang sesungguhnya.
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