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DAFTAR ISTILAH 

 

Auto rejection   Penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap  

    penawaran jual dan atau permintaan beli Efek yang  

    dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan  

    harga yang ditetapkan oleh Bursa. 

Bid-ask spread  Selisih harga beli & jual 

Buyback saham  Pembelian kembali saham-saham yang telah beredar 

    di publik oleh emiten/perusahaan yang menerbitkan  

    saham  tersebut 

Capital Gain   Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan  

    antara  harga beli dan harga jual suatu Efek. Apabila 

    perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) disebut  

    capital loss 

Celling price   Harga tertinggi/harga maksimum yang ditetapkan  

    berkenaan dengan menurunnya penawaran   

    barang di pasar 

Dividen   Bagian laba atau pendapatan perusahaan yang  

    ditetapkan oleh direksi (dan dishkan oleh rapat  

    pemegang saham) untuk dibagikan kepada   

    pemegang saham. Pembayarannya diatur   

    berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis  

    saham yang ada 

Emiten    Pihak yang melakukan Penawaran Umum 

Indeks harga saham  

Gabungan   Indikator pergerakan harga saham yang   

    menggambarkan trend pergerakan pasar saham. 

Initial Public Offering  kegiatan sebuah emiten (perusahaan) untuk   

    menjual saham-nya kepada investor,   

    baik investor institusi maupun perorangan melalui  

    sebuah perusahaan sekuritas yang berperan  

https://galerisaham.com/emiten
https://galerisaham.com/saham
https://galerisaham.com/investor
https://galerisaham.com/perusahaan-sekuritas/
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    sebagai penjamin emisi efek (investment banking)  

    serta mencatatkan sahamnya di bursa efek. 

Insider trading  Kegiatan ilegal dilingkungan pasar financial untuk  

    mencari keuntungan yang biasanya dilakukan  

    dengan cara memanfaatkan informasi internal  

    misalnya rencana atau keputusan perusahaan yang  

    belum dipublikasikan 

Investor    Pihak (baik perorangan maupun institusi) yang  

    menempatkan sejumlah dana di sebuah instrumen  

    investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan  

    dengan kalkulasi risiko tertentu. 

Jakarta Islamic Index  salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang 

    menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis 

    saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. 

Jakarta Automated Trading  

System /(JATS)  Sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa  

    untuk perdagangan yang dilakukan secara   

    otomasi dengan menggunakan sarana komputer. 

Market value    Nilai ukuran aktiva saham suatu perusahaan 

Margin Trading  Perdagangan Efek oleh nasabah dimana   

    pembiayaannya sebagian dilakukan oleh Perantara  

    Pedagang Efek dengan jaminan (Collateral) saham  

    yang dibeli 

Moving average  Indikator teknikal yang merata-ratakan harga baik  

    itu harga penutupan maupun pembukaan dan  

    menghubungkannya menjadi sebuah garis 

Pra opening   Periode sebelum dimulainya jam perdagangan pada  

    setiap Hari Bursa dimana setiap Anggota Bursa  

    Efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan  

    penawaran jual dan atau permintaan beli suatu Efek  

https://galerisaham.com/bursa-efek
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    sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan  

    Harga  Pembukaan atas Efek tersebut.  

Pasar reguler   Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa   

    dilaksanakan  berdasarkan proses tawar-menawar  

    secara lelang yang berkesinambungan (continuous  

    auction market) oleh Anggota Bursa Efek melalui  

    JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari  

    Bursa ke-3 setelah terjadinya  Transaksi Bursa  

    (T+3). 

Penawaran umum   Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh  

    Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat  

    berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- 

    undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 

    relative strength analisis teknis untuk menunjukkan  

    kekuatan harga dengan cara membandingkan  

    pergerakan kenaikan dan penurunan harga. 

Short selling   Suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham  

    yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan  

    harapan akan membeli kembali pada saat harga  

    turun/  ba’i al-maksyuff 

Trader    Seorang / sebuah institusi yang melakukan aktivitas  

    jual & beli saham dengan tujuan utama   

    mendapatkan  capital gain semata. Trader saham  

    tidak berpikir untuk  membeli dan menyimpan  

    saham untuk jangka panjang,  apalagi memikirkan  

    deviden tahunan. 

variance return   Besarnya variasi harga disebabkan tingginya  

    fluktuasi 
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Daftar Lampiran Terjemahan 

 

Q.S Al-Hasyr/59 :18 

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

 hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

 hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

 Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  

 

Q.S. An-Nisa/4: 29. 

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali  dengan  

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang 

kapadamu.”1 

 

QS Al-Kahfi 46 

Artinya: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”2 

 

Q.S. al-A’raf/7:31. 

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.”3 

 

 

                                                
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Khairul Bayan, 

2005), h. 106. 

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 408. 

3 Tim Penulis, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Terjemah majmu’ al-malik 

Fahd Lithoba’ah al-mushaf al-syarif, Madinah al-munawarah, 1970. h.225 
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Q.S. Al-Baqarah/2;188. 

 

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, Padahal kamu mengetahui.”4 

Q.S. an-Nisa’/4, ayat :29. 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”5 

 

Hadis Nabi 

Artinya: “Seorang hamba berkata, “hartaku... sesungguhnya tiga hal yang 

menjadi miliknya dari harta yang dia punya adalah apa yang 

dimakannya, lalu musnah. Apa yang dipakainya, lalu usang. Dan apa 

yang dia berikan (kepada orang lain), Ia abadi. Selain itu akan lenyap 

dan akan ditinggalkan untuk manusia. (H.R. Muslim).”6 

                                                
4 Tim Penulis, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Terjemah majmu’ al-malik 

Fahd Lithoba’ah al-mushaf al-syarif, Madinah al-munawarah, 1970. h.46 

5 Tim Penulis, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Terjemah majmu’ al-malik 

Fahd Lithoba’ah al-mushaf al-syarif, Madinah al-munawarah, 1970. h.122 

6 Ahmad Al-Mursi Jauhar, Maqashid Syariah,...  h. 177. 
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