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SARI 

 

Hastuti, Sri. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revaluasi Aset Tetap”. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing. Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Ak. CA. 

 

Kata Kunci: Revaluasi, Leverage, Likuiditas, Proporsi Aset Tetap, Ukuran 

Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan 

 

 Aset tetap yang diukur menggunakan harga perolehan dimungkinkan telah 

kehilangan relevansinya karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Aset tetap yang dibeli waktu lampau nyatanya telah mengalami perubahan harga. 

PSAK No. 16 Revisi 2011 memperbolehkan entitas memilih model biaya atau 

model revaluasi. Model revaluasi yaitu aset tetap yang nilainya dapat diukur 

secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian yaitu nilai wajar pada tanggal 

revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai 

yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan revaluasi aset tetap.  

 Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2012, 2013, 2014 sebanyak 75 unit 

analisis. Sektor tersebut sangat berkontribusi dalam perkembangan kemajuan 

suatu negara. Variabel independen adalah leverage yang diukur dengan debt ratio, 

likuiditas diukur dengan rasio lancar, ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln 

penjualan, proporsi aset tetap diukur dengan presentase aset tetap dari total aset, 

dan pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan aset. Metode 

analisis menggunakan regresi logistik yang meliputi uji overall model fit, uji 

kelayakan model, koefisen determinasi, dan pengujian hipotesis dengan 

signifikansi α=5%. 

 Hasil penelitian ini yaitu leverage berpengaruh positif terhadap keputusan 

revaluasi. Likuiditas, ukuran perusahaan, proporsi aset tetap, dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap. 

 Simpulan penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki leverage tinggi 

lebih mungkin untuk melakukan revaluasi aset tetap. Peneliti selanjutnya, dapat 

meneliti faktor-faktor lain yang dimungkinkan mempengaruhi revaluasi aset tetap 

pada tahun sebelum dan sesudah terbitnya kebijakan pemerintah terkait revaluasi 

aset, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi V dan diskon pajak yang diatur oleh PMK 

Nomor 191/PMK.010. Tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap untuk 

Tujuan Perpajakan.  
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ABSTRACT 

 

Hastuti, Sri. 2016. “Factors that Affecting Fixed Asset Revaluation”. Final 

Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Supervisor. Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Ak. CA. 

 

Keywords: Revaluation, Leverage, Liquidity, Intensity of Fixed Assets, Size, 

Growth 

 

When assets are measured using the acquisition cost possible has lost its 

relevance because it does not reflect the real situation. Fixed assets are purchased 

in fact past time has changed the price. SFAS No. 16 Revised 2011 allows entities 

choose to use the cost model or the revaluation model. The revaluation model is a 

fixed asset whose value can be reliably measured must be recorded on the number 

revaluasian ie fair value at the date of revaluation less any accumulated 

depreciation and accumulated impairment losses that occur after the date of 

revaluation. This study aims to determine the factors that influence the decision 

revalued its fixed assets. 

The study was conducted at the company's infrastructure, utilities and 

transportsector listed on the Stock Exchange in 2012, 2013, 2014 as many as 75 

units of analysis. The sector greatly contributed to the progress of a country. The 

independent variables are leverage as measured by debt ratio, liquidity is 

measured by the current ratio, the size of the company measured by Ln sales, 

fixed asset intensity is measured by the percentage of fixed assets of total assets, 

and the company's growth as measured by asset growth. Using logistic regression 

analysis method that includes overall model fit test, goodness of fit test, 

coefficient determination, and hypothesis testing with α 5% significance. 

The results of research are , leverage positive influence on the decision 

revaluation. Liquidity, company size, intensity of fixed assets, and the company's 

growth does not affect the decision of doing fixed asset revaluation. 

 The conclusions of this study are highly leverage company having any 

more likely to do fixed asset revaluation. Researchers further, can do research 

other factors that affect the possible revaluation of fixed assets in the years before 

and after the issuance of government policy related to the revaluation of assets, 

namely Economic Policy Package V and regulated tax discount by PMK Number 

191 / PMK.010. 2015 on Revaluation of Fixed Assets to Interest Taxation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Akuntansi digunakan sebagai pertanggungjawaban dan penyediaan 

informasi dalam rangka pengambilan keputusan (decision making). Informasi itu 

tertuang dalam laporan keuangan yang menjadi output dari proses akuntansi. 

Laporan keuangan memegang peranan penting bagi pengukuran dan penilaian 

kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan berusaha menyajikan laporan keuangan 

yang berkualitas yaitu relevan dan andal agar tidak menyesatkan stakeholders. 

Para stakeholder berkepentingan terhadap informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis dan investasi. Aneka ragam 

keputusan bisnis menjadi wewenang manajemen dan para relasi bisnis seperti 

hubungan kerjasama operasi maupun strategi ekspansi. Keputusan investasi 

dilakukan oleh para investor dan kreditur untuk menanamkan modalnya atau 

memberikan kapasitas pinjaman kepada perusahaan. 

 Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan untuk 

kemakmuran pemilik. Perusahaan perlu mengalokasikan modal dengan teliti 

untuk mencapai tujuan tersebut. Modal yang cukup mendapat perhatian adalah 

modal berupa aset tetap yang tersaji dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang berkualitas menjadi kebutuhan stakehoder dalam dan luar negeri. Indonesia 

telah berkomitmen untuk turut serta berkompetisi di ajang internasional yaitu 

Asean Economic Community (AEC) tahun 2015. AEC merupakan integrasi ke 
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pasar tunggal dan basis produksi dimana pergerakan barang, jasa, investasi dan 

aliran modal akan dikurangi hambatannya (AEC Blueprint).  Komitmen ini 

dibuktikan dengan serangkaian aksi integrasi sektor keuangan untuk menghadapi 

kemungkinan defisit kebutuhan modal yang mencukupi. Negara-negara di Asia 

Tenggara telah melakukan konvergensi standar akuntansi keuangan masing-

masing dengan melakukan harmonisasi, adaptasi dan adopsi IFRS. Indonesia telah 

mencanangkan adopsi penuh IFRS tahun 2012 meskipun negara ASEAN lain 

sudah lebih dahulu menerapkannya. Tujuan konvergensi adalah mengeliminasi 

perbedaan (gap) antara standar akuntansi di Indonesia dengan IFRS. Dampak 

positif dari adopsi IFRS ini diharapkan mempermudah akses ke pendanaan 

internasional untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan karena laporan 

keuangan lebih komunikatif kepada para kreditur dan investor global serta lebih 

relevan dengan diperbolehkannya penggunaan fair value. 

 Kaitannya untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna, 

diperlukan pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah serta jenis informasi 

yang harus diungkapkan dan format penyajian yang bisa menyediakan informasi 

paling bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Pemilihan metode akuntansi 

yang tepat diperlukan untuk memastikan setiap elemen yang tercantum dalam 

laporan keuangan telah diperlakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Metode 

akuntansi yang berbeda akan menyebabkan nilai dari elemen laporan keuangan 

juga berbeda, misalnya metode pengukuran aset tetap. 

 Perlakuan aset tetap diatur dalam PSAK No. 16 Revisi 2011. PSAK ini 

telah mengadopsi IAS 16 sesuai dengan mandat konvergensi IFRS yang 
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dicanangkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Definisi aset tetap 

adalah aset berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi  atau 

penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk 

tujuan administratif dan b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu 

periode. Standar akuntansi aset tetap secara eksplisit memperbolehkan manajemen 

untuk memilih salah satu metode pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal 

yaitu model biaya atau model revaluasi. Menurut model biaya, aset tetap dicatat 

sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan nilai. 

 Penggunaan harga perolehan dimungkinkan membuat nilai aset tetap 

kehilangan relevansinya karena tidak mencerminkan nilai terkini dan tidak 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kondisi ini masuk akal, melihat situasi 

perekonomian Indonesia yang mengalami inflasi cukup berfluktuasi. Inflasi 

adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus  

(Raharja dan Manurung, 2005: 165). Dampak negatif dari inflasi yaitu naiknya 

harga barang dan jasa. Selama periode kenaikan harga, peralatan yang dibeli 10 

tahun lalu kenyataannya untuk mengganti aktiva itu jauh lebih mahal. Baridwan 

(2004: 334) mengemukakan bahwa untuk aset tetap apabila harga-harga sudah 

berubah dalam jumlah yang besar, maka rekening aset tetap yang memakai harga 

perolehan masa lalu sudah tidak mencerminkan keadaan riil dari aktiva tersebut. 

Tanah yang dijual tahun ini mungkin menghasilkan pendapatan cukup besar 

dibanding kas yang dikeluarkan untuk membeli tanah tersebut 20 tahun lalu. 
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 Saat inflasi, daya beli uang semakin melemah sedangkan harga barang 

relatif meningkat, sehingga diperlukan informasi tambahan yang menjelaskan 

perubahan harga yang membantu pemakai laporan keuangan untuk menaksir arus 

kas masa mendatang, kemampuan operasi, dan daya beli umum modal 

perusahaan. Penggunaan kos historis mengakibatkan nilai aktiva tercatat dalam 

neraca mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

perkembangan daya beli uang. Alokasi untuk biaya depresiasi dan amortisasi akan 

dibebankan terlalu kecil sehingga mengakibatkan laba dihitung terlalu besar. 

 Uraian tersebut menyimpulkan bahwa fluktuasi inflasi berdampak pada 

ketidakrelevanan nilai aset jika diukur dengan menggunakan harga perolehan. 

Harga perolehan yang menjadi dasar historical cost dianggap tidak cocok lagi 

karena tidak mencerminkan nilai pasar, padahal kondisi pasar semakin dinamis 

dan berkembang sangat cepat. Respon terhadap situasi tersebut, manajemen 

perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang bisa mencerminkan relevansi 

nilai aset, yang diperkenankan oleh PSAK No.16 yaitu model revaluasi. Setelah 

pengakuan awal, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus 

dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar yang pada tanggal revaluasi 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terjadi 

setelah tanggal revaluasi.  

 Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan 

kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap 

dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab 

lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan 
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nilai wajar (Waluyo & Ilyas, 2002: 141). Nilai wajar adalah harga yang akan 

dibayar untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan 

suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal 

pengukuran (PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar). Sejak awal tahun 1980-an 

Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) mulai meningkatkan pemakaian 

fair value (nilai wajar) dalam pelaporan akuntansi. Para pendukung fair value 

percaya bahwa pasar modal dan pengguna lain dari laporan keuangan 

membutuhkan pengukuran nilai yang lebih akurat.  

 Majalah akuntan Indonesia edisi no.16 2009 menyebutkan bahwa 

revaluation model pada awalnya akan diterapkan secara penuh di Indonesia pada 

tahun 2009. Tetapi rencana tersebut ditunda sampai tahun 2012 karena Indonesia 

dinilai belum siap untuk menerapkan metode tersebut. Metode ini diprediksi 

menjadi metode penilaian aset tetap yang baik karena kemampuannya untuk 

menyajikan aset pada nilai yang sebenarnya sehingga laporan keuangan lebih 

relevan. Meskipun model revaluasi juga memiliki kelemahan yaitu perusahaan 

harus mengeluarkan biaya untuk revaluasi (Alfian, 2013). Manfaat lain revaluasi 

aset tetap menurut Irwan (2014) adalah meningkatkan struktur modal sendiri, 

artinya perbandingan antara pinjaman (debt) dengan modal sendiri (DER) menjadi 

membaik. Modal sendiri (DER) yang membaik akan mempermudah pinjaman ke 

bank.  

 Revaluasi aset tetap juga mendapat dukungan pemerintah. Dikutip dari 

Liputan6.com pemerintah memasukan revaluasi aset ke dalam salah satu dari 3 

intisari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V pada tanggal 22 Oktober 2015. 



6 
 

 
 

Pemerintah berharap paket kebijakan ekonomi tersebut dapat merangsang 

pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan ini dikeluarkan karena 

masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva dengan adanya 

perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun deflasi rupiah. Kebijakan ini 

juga diharapkan bisa membantu meningkatkan performa finansial perusahaan 

melalui perbaikan nilai aset. Menteri Keuangan menindaklanjuti dengan 

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 

tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi 

Permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Pasal 1 menyebutkan 

bahwa wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan 

perpajakan akan mendapat perlakuan khusus berupa PPH yang bersifat final 

sebesar 3% atau 4% atau 6% yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap 

hasil penilaian kembali.  

 Beberapa negara yang memperbolehkan revaluasi aset, keputusan untuk 

melakukan revaluasi tergantung pada kebijakan manajer (Seng dan Su, 2010). 

Survei manajer Australia menunjukan bahwa motivasi yang paling penting untuk 

revaluasi aset tetap terkait dengan sinyal nilai wajar aktiva atas laporan keuangan 

(Easton et al., 1993 dalam Jaggi dan Tsui, 2001).  

 Salah satu bukti nyata manfaat revaluasi aset tetap pernah dibuktikan oleh 

Rizal Ramli pada tahun 2000 yang menjabat Menteri Perekonomian untuk 

menyelamatkan PLN dari kebangkrutan (www.Liputan6.com) pada Kamis 

(19/11/2015). BUMN Kelistrikan ini mencatatkan modal negatif Rp 9 triliun saat 

itu, sedangkan aset hanya Rp 50 triliun. Hasil revaluasi, aset menjadi 250 triliun 
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dan modal yang awalnya negatif 9 triliun menjadi surplus 104 triliun. Rizal Ramli 

menuturkan dampak dari revaluasi aset sangat besar, yaitu memperbaiki kesehatan 

keuangan sehingga perusahaan mampu ekspansi dan diversifikasi. PLN 

melakukan revaluasi aset lagi pada akhir tahun 2015. Hasil revaluasi 

menghasilkan kenaikan aset tetap Rp 653,4 triliun, sehingga total aset PLN 

menjadi Rp 1.227 triliun dan nilai ekuitas naik menjadi Rp 848 triliun, sehingga 

rasio utang terhadap equity (DER) membaik. 

 Manfaat nyata revaluasi juga telah dirasakan oleh PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk yang berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 3,47 miliar 

atau naik 11,63% dibandingkan periode sebelumnya. Perusahaan mampu 

menambah pundi pemasukan dari peningkatan revaluasi aset tetap bersih yang 

mencapai US$ 46,73 juta. Selain itu, hingga akhir tahun 2012 perusahaan 

mencatatkan aset sebesar US$ 2,52 miliar atau meningkat dari sebelumnya US$ 

2,13 miliar (www.bisnis.liputan6.com). Direktur utama PT Garuda Indonesia 

menyatakan bahwa kebijakan revaluasi aset tetap turut memperbaiki equity ratio-

nya untuk meningkatkan reputasi di mata investor. Rasio yang membaik akan 

mempermudah PT Garuda Indonesia mencari pinjaman utang. 

 Alfian (2012) melakukan penelitian dengan membandingkan perubahan 

nilai aset tetap pada laporan keuangan PT. Mulia Industrindo Tbk tahun 2010 jika 

menggunakan Cost Model dan Revaluation Model. Kesimpulan dari hasil 

penelitiannya yaitu penerapan model revaluasi pada PT. Mulia Industrindo Tbk 

memberikan hasil yang lebih baik terhadap laporan keuangan dibandingkan 

apabila menggunakan model biaya. Penerapan model revaluasi akan menurunkan 
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tingkat defisiensi modal perusahaan serta menurunkan debt ratio yaitu dari 2,8 

pada tahun 2009 menjadi 1,1 pada tahun 2010. 

 Berdasarkan PSAK No. 16 Revisi 2011 ada 2 syarat melakukan revaluasi. 

Pertama, revaluasi dilakukan untuk seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. 

Suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan 

kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Misalnya entitas merevaluasi 

sebidang tanah, dia harus merevaluasi seluruh tanah yang dimiliki, tidak bisa 

memilih sesuai keinginan (cherry picking). Syarat kedua, ketika entitas mengubah 

kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset 

tetap, maka perubahan tersebut berlaku prospektif. Artinya kebijakan diterapkan 

pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan, tidak 

memerlukan penyesuaian terhadap periode sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mengatur lebih ketat karena mensyaratkan perusahaan terbuka yang 

memilih mengunakan model revaluasi untuk melakukan penilaian kembali nilai 

wajar dengan menggunakan penilaian dari KJPP. 

 Pemerintah juga memperoleh keuntungan dari kebijakan revaluasi aset 

tetap. Seperti dikutip dari metrotvnews.com pada Senin (11/01/2016) Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan mencatat penerimaan pajak tahun 

2015 yang disumbang dari diskon tarif pajak bagi perusahaan yang melakukan 

revaluasi aset tetap sebesar Rp 20 triliun. Terdiri dari Rp 10 triliun berasal dari 

BUMN, Rp 9 triliun dari swasta dan sisanya dari WP Pribadi. Pencapaian ini lebih 

tinggi dari yang ditargetkan yakni Rp 10 triliun pada 2015 (metrotvnews.com). 
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 Penjelasan dan uraian di atas, membawa pada suatu kesimpulan 

banyaknya manfaat atau pentingnya melakukan revaluasi aset tetap. Riset 

mengenai pemilihan metode akuntansi menjadi topik yang menarik untuk diteliti. 

Insentif sesungguhnya yang memotivasi perusahaan untuk memilih metode 

akuntansi tertentu tidak pernah diketahui secara pasti (Cairn et al., 2011 dalam 

Farahmita dan Siregar, 2012) yang menemukan bahwa, saat perusahaan 

dihadapkan pada pilihan metode akuntansi yang bersifat sukarela, maka pilihan 

metode akuntansi cenderung bersifat sticky atau sulit berubah. Artinya, meskipun 

terdapat pilihan metode akuntansi lain yang diperkenankan standar akuntansi 

(dalam hal ini model revaluasi), perusahaan akan cenderung memilih metode yang 

sesuai dengan standar baru namun sama dengan sebelum revisi (dalam hal ini 

model biaya). 

 Faktanya terdapat perusahaan di Indonesia yang memilih model revaluasi 

namun masih sedikit jumlahnya seperti terlihat dalam Gambar 1.1. berikut 

 
 Gambar 1.1. Diagram Klasifikasi Perusahaan Revaluasi 

   dan Tidak Revaluasi 

 Sumber: Khairati, 2015 
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 Data dari 3 tahun berturut-turut pada Gambar 1.1 menginformasikan 

jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi. Perusahaan yang diobservasi 

adalah non manufaktur , kecuali sektor perbankan dan keuangan. Presentasenya 

sangat kecil namun menunjukan tren yang meningkat yaitu 2 perusahaan pada 

tahun 2011, dan 4 perusahaan pada tahun 2012 Hal ini menunjukan perusahaan 

sudah mulai menyadari manfaat melakukan revaluasi namun peningkatannya 

lambat. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengenai faktor apa saja yang 

mempengaruhi pilihan model revaluasi aset tetap.  

 Pilihan untuk melaksanakan revaluasi terletak pada kekuasaan manajemen, 

sehingga muncul pertanyaan apakah motivasi yang mendasari praktek yang tidak 

memiliki dampak langsung terhadap arus kas perusahaan (Missonier dan Piera, 

2007). Karena itu, faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap menarik untuk 

dikaji. Riset terdahulu menguji beberapa variabel yang diprediksi menjadi faktor 

yang mempengaruhi revaluasi dengan hasil yang beragam. Misalnya Watts dan 

Zimmerman, (1990); Brown et al., (1992); dalam Tay (2009) keputusan revaluasi 

aset tetap termasuk keinginan untuk meningkatkan kapasitas pinjaman, ancaman 

pengambilalihan, penerbitan saham bonus, keputusan pelanggaran perjanjian 

utang, mogok kerja, utang, penurunan arus kas operasi, prospek pertumbuhan, dan 

likuiditas (Lin dan Peasnell, 200a dalam Tay, 2009) tingkat hutang jaminan 

(Firmansyah dan Sherlita, 2012) operasi asing (Iatridis dan Kilirgiotis, 2012), 

kontrol kepemilikan, stakeholder internasional, dan peluang investasi (Missonier 

dan Piera, 2007). 
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 Leverage telah diteliti oleh Yulistia dkk (2015), serta Firmansyah dan 

Sherlita (2012). Raharjaputra (2009:200) menyebutkan leverage mengukur 

sejauhmana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana 

sendiri (shareholders equity) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari 

para kreditur (creditors). Hasilnya leverage tidak berpengaruh terhadap revaluasi 

aset tetap. Manihuruk dan Farahmita (2015) berhasil menemukan pengaruh positif 

leverage terhadap pilihan metode revaluasi. 

 Variabel lain yang pernah diteliti adalah likuiditas. Likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Manihuruk dan Farahmita (2015) berhasil membuktikan pengaruh positif 

likuiditas terhadap pilihan metode revaluasi. Tay (2009) melakukan penelitian 

pada perusahaan Selandia Baru di 2 waktu yang berbeda. Tahun penelitian 1998, 

ditemukan bahwa likuiditas mempengaruhi revaluasi aset tetap. Namun pada 

tahun penelitian 2005 menemukan bahwa likuiditas tidak mempengaruhi revaluasi 

aset tetap. 

 Ukuran perusahaan telah diteliti oleh Manihuruk dan Farahmita (2015) 

dengan hasil pengaruh ukuran perusahaan terhadap revaluasi aset tetap. Namun 

Firmansyah dan Sherlita (2012) justru menemukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak mempengaruhi revaluasi. Proporsi aset tetap, menggambarkan porsi aset 

tetap dalam komposisi aset perusahaan. Tay (2009) berhasil menemukan bukti 

bahwa semakin besar proporsi aset tetap maka semakin besar keputusan 

perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Meskipun Seng dan Su (2010), 
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Yulistia dkk (2015) justru menemukan bukti bahwa besar kecilnya porsi aset tetap 

tidak menjadi motivasi manajemen untuk melakukan revaluasi aset tetap. 

 Pertumbuhan perusahaan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset 

dimana pertumbuhan masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan 

datang (Taswan, 2003). Nurjanah (2013) menguji pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap revaluasi dan hasilnya pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap.  

 Riset mengenai pilihan metode nilai wajar untuk aset non keuangan masih 

jarang dilakukan. Apalagi aset non keuangan memiliki kondisi yang berbeda 

dengan aset keuangan yaitu nilai wajar aset mungkin tidak tersedia di pasar aktif, 

sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya. Perbedaannya, peneliti akan menguji variabel leverage, likuiditas, 

ukuran perusahaan, proporsi aset tetap dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor infrastruktur, 

utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun penelitian 

berturut-turut 2012, 2013 dan 2014. Sektor tersebut terdiri dari 5 subsektor yaitu 

energi, pelabuhan, bandara dan sejenisnya, telekomunikasi, transportasi, dan 

konstruksi non bangunan yang semuanya memiliki kontribusi utama terhadap 

kemajuan suatu negara. 

 Uraian dan penjelasan tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revaluasi Aset 

Tetap”. 
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1.2.  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap? 

4. Apakah proporsi aset tetap berpengaruh terhadap keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap? 

5. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh leverage terhadap keputusan 

melakukan revaluasi aset tetap 

2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh likuiditas terhadap keputusan 

melakukan revaluasi aset tetap 

3. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap 

4. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh proporsi aset tetap terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap 
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5. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan 

melakukan revaluasi aset tetap. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang mendukung penelitian mengenai 

revaluasi aset tetap.   

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan pemahaman mengenai karakteristik dan kondisi yang mendasari 

pertimbangan pengambilan keputusan pihak manajemen untuk memilih metode 

akuntansi, yaitu keputusan revaluasi aset tetap.  

Bagi pengguna laporan keuangan, mislanya kreditur diharapkan dapat 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan revaluasi 

aset tetap. Sehingga dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan terkait pemberian pinjaman maupun keputusan lainnya.  

Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini diharapkan bermanfaat 

sebagai suatu dorongan untuk membuat kebijakan yang mendukung revaluasi aset 

tetap. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan.  
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BAB II 

TELAAH TEORI 

 

2.1. Kajian Teori  

2.1.1. Teori Akuntansi Positif 

 Teori akuntansi positif didasarkan pada preposisi bahwa manajer, 

pemegang saham, dan regulator/politisi adalah rasional dan mereka berusaha 

untuk memaksimumkan utilitas mereka yang secara langsung terkait dengan 

kemakmuran mereka. Pilihan-pilihan kebijakan oleh kelompok-kelompok ini 

didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat relatif prosedur akuntansi 

alternatif dalam suatu cara yang memaksimumkan utilitas mereka. Sebagai 

contoh, dihipotesiskan bahwa manajemen mempertimbangkan pengaruh angka 

akuntansi yang dilaporkan terhadap regulasi pajak, biaya politis, kompensasi 

manajemen, informasi kos produksi dan retriksi yang ditemukan dalam perjanjian 

pinjaman (Belkaoui, 2012: 188).  

 Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan (to explain) dan 

memprediksikan (to predict) pilihan standar manajemen melalui analisis atas 

biaya dan manfaat dari pengungkapan informasi keuangan tertentu dalam 

hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi.  

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan tidak harus sama dengan 

yang lainnya. Namun, perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu 

alternatif kebijakan yang tersedia untuk memaksimalkan nilai mereka dipandu 

oleh asumsi teori kontrak. 
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Berkaitan dengan perspektif “penghubung kontrak”, teori biaya kontrak 

melihat peran informasi akuntansi sebagai pengamat dan penegak atas kontrak-

kontrak ini untuk menurunkan biaya agensi dari konflik kepentingan tertentu. 

Suatu konflik yang mungkin muncul adalah konflik kepentingan antara pemegang 

obligasi dan pemegang saham perusahaan dalam kasus seperti ini, keputusan 

menguntungkan bagi pemegang saham tidak selalu merupakan yang terbaik bagi 

pemberi pinjaman. Hal ini mungkin menyebabkan pemberi pinjaman 

menghendaki adanya ketentuan perjanjian tentang aturan pengukuran untuk 

menghitung angka-angka akuntansi dengan tujuan melindungi perjanjian 

peminjaman. 

Kesepakatan lain yang mungkin adalah mewajibkan penggunaan angka-

angka akuntansi dari laporan keuangan auditan untuk memantau perjanjian 

tentang kesepakatan yang meliputi kontrak kompensasi manajemen dan 

perusahaan secara hukum. Sehingga teori biaya kontrak mengasumsikan bahwa 

metode akutansi dipilih sebagai bagian dari proses pemaksimalan kesejahteraan.  

Pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang merepresentasi 

insentif manajemen untuk memilih metode akuntansi misalnya terkait kontrak 

utang, dan proses politis. Sehingga 2 hipotesis dihasilkan. Hipotesis utang ekuitas 

(debt equity hypothesis) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang/ekuitas 

suatu perusahaan yang ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu “semakin 

ketatnya”) perusahaan terhadap batasan-batasan dalam perjanjian utang dan 

semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian semakin mungkin manajer 

untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba. Sebuah 
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perjanjian hutang, biasanya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi 

oleh peminjam selama masih dalam masa perjanjian hutang. 

Hipotesis kos politis (political cost hypothesis) menyatakan bahwa 

perusahaan besar lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang 

mengurangi profit yang dilaporkan daripada perusahaan kecil. Semakin besar 

biaya politik yang dihadapi perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan memilih metode yang dapat mengurangi laba. Karena perusahaan 

yang memiliki laba tinggi akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan 

konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan 

regulator. Hal ini dapat memicu timbulnya biaya politik, diantaranya munculnya 

intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi dan berbagai macam 

tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politik. 

Implikasi teori ini seperti disebutkan oleh Azouzi dan Jarboui (2012) 

bahwa  teori akuntansi positif digunakan untuk menjelaskan motivasi melakukan 

revaluasi aset tetap. Penelitian ini mengacu pada teori akuntansi positif yaitu 

berusaha menjelaskan situasi dan kondisi perusahaan yang menjadi alasan 

manajer melakukan revaluasi aset tetap dan memprediksi konsekuensi yang 

diharapkan dari keputusan melakukan revaluasi. Seng dan Su (2010) 

menyebutkan bahwa  pilihan manajer dalam metode akuntansi dapat dipengaruhi 

oleh insentif ekonomi. 

 Lin dan Peasnell (2000a dan 2000b) dalam Seng dan Su (2010),  

memberikan bukti empiris bahwa keputusan revaluasi aset tetap terkait dengan 

biaya kontrak, biaya politis, dan asimetri informasi. Fields et al., (2001) juga 
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mengklasifikasikan tujuan atau motivasi pilihan akuntansi menjadi tiga kategori, 

yaitu contracting, information asymmetry, dan external parties. 

Kategori pertama yaitu contracting (biaya kontrak) menjelaskan 

bahwa kebijakan akuntansi dipilih untuk mempengaruhi satu atau lebih perjanjian 

kontraktual perusahaan, misal kontrak dengan manajemen, pemilik perusahaan, 

dan pemberi pinjaman. Dalam penelitian ini fokus kepada perjanjian kontraktual 

yang dilakukan perusahaan dengan pemberi pinjaman. Ketika pemberi pinjaman 

meminjamkan dana kepada pihak lain, maka pemberi pinjaman menanggung 

risiko yaitu kemungkinan dana tidak dibayar kembali baik sebagian atau seluruh. 

Kemungkinan lain, perusahaan mengambil pinjaman tambahan yang berlebih, 

yang dapat menyebabkan kreditur baru bersaing dengan kreditur sebelumnya 

untuk mendapatkan pembayaran. Selain itu, perusahaan mungkin berinvestasi 

pada proyek yang sangat beresiko. Situasi ini tidak menguntungkan kreditur, 

karena jika perusahaan memperoleh laba tinggi, mereka tidak menerima 

pengembalian lebih (karena klaimnya tetap), sedangkan jika proyek gagal, 

kreditur sulit mendapatkan pengembalian bahkan mungkin tidak memperoleh apa-

apa. 

Pemberi utang (kreditur) akan berasumsi bahwa manajemen mengambil 

tindakan yang tidak selalu berada pada kepentingan kreditur, sehingga mereka 

menambahkan ketentuan-ketentuan yang bisa melindungi kepentingan kreditur 

dalam perjanjian utang misalnya meminta perusahaan membayar biaya bunga 

yang lebih tinggi sebagai kompensasi bagi kreditur terhadap risiko yang tinggi. 

Pemberi pinjaman dapat memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan 
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oleh perusahaan selaku debitur, misalnya kewajiban menjaga rasio utang pada 

tingkat tertentu. Semakin tinggi rasio utang, semakin dekat perusahaan dengan 

batas perjanjian/peraturan kredit. Semakin tingi batasan kredit, semakin besar 

kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya 

(Setijaningsih, 2012). Teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa kontrak 

utang mendorong manajemen untuk memilih metode akuntansi yang bisa 

memaksimumkan kegunaan mereka agar mengendurkan batasan kredit 

Kategori kedua yaitu information asymmetry yang disebabkan oleh 

asimetri informasi yang berusaha untuk mempengaruhi penilaian harga aset. 

Kehadiran asimetri informasi mengacu pada situasi dimana eksternal pengguna 

laporan keuangan tidak memperoleh informasi lengkap tentang perusahaan karena 

kesenjangan antara informasi yang dilaporkan dengan realitas ekonomi yang 

sebenarnya dari perusahaan (Brown et al., 1992 dalam Seng dan Su, 2010). 

Pilihan akuntansi dapat menyediakan mekanisme dimana pihak yang mempunyai 

informasi lebih (manajemen) dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang 

kekurangan informasi (investor).  

Kategori yang ketiga adalah eksternalitas (influencing external party) 

menjelaskan bahwa motivasi pilihan metode akuntansi digunakan untuk 

mempengaruhi pihak eksternal selain pemegang saham aktual maupun potensial. 

Contoh dari pihak eksternal adalah regulator, kompetitor, dan supplier. 

Eksternalitas memiliki makna yang sama dengan biaya politis, yaitu terkait 

dengan pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahan. Biaya politis disini yaitu meningkatnya sorotan yang berdampak 
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misalnya pada meningkat regulasi dari pemerintah/regulator atau meningkatnya 

aturan pajak dari otoritas pajak (Farahmita dan Siregar, 2012). 

2.1.2. Teori Agensi 

 Teori keagenan menjelaskan pola hubungan antara principal dan agen. 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak 

dimana satu orang atau lebih principal terlibat dengan orang lain (agen) untuk 

melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang mendelegasikan beberapa 

kewenangan membuat keputusan kepada agen. Ada 2 macam bentuk hubungan 

keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu antara manajer dan 

pemegang saham (shareholders) dan antara manajer dan pemberi pinjaman  

(bondholders). Principal bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat 

kepada agen untuk mengelola modal pemilik. Agen adalah pihak yang diberikan 

kewenangan untuk mengelola modal dari principal, mengambil keputusan dan 

tidak menanggung risiko. Kedua belah pihak merancang sebuah kesepakatan yang 

tertuang dalam kontrak kerja. Kontrak kerja itu diharapkan dapat menjembatani 

harapan principal yaitu memaksimumkan utilitas dan dapat memuaskan serta 

menjamin reward untuk agen dari aktivitas pengelolaan perusahaan (Sunarto, 

2009). Perbedaan kepentingan antara principal (pemilik) dan agen (manajemen) 

ini menimbulkan konflik kepentingan. 

 Konflik kepentingan menyebabkan terjadinya pemisahan kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan yang menjadi peluang adanya ketidakseimbangan 

informasi (asymmetrical information). Penjelasannya, agen berada pada posisi 

yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan 
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principal. Agen terjun langsung dalam mengelola perusahaan dan memiliki 

wewenang mengambil keputusan. Kondisi ini mengarahkan kita pada asumsi 

bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya, maka 

dapat mendorong agen untuk menyembunyikan sejumlah informasi yang tidak 

diketahui principal bahkan mengambil keputusan sesuai kehendaknya sendiri. 

Implikasi dari teori ini adalah asimetri informasi antara agen dan principal 

menjadi salah satu faktor penentu pilihan metode akuntansi. Kehadiran asimetri 

informasi akuntansi umumnya mengacu pada situasi dimana eksternal pengguna 

laporan keuangan tidak dapat memperoleh informasi lengkap tentang perusahaan 

karena kesenjangan antara informasi yang dilaporkan dan realitas ekonomi 

sebenarnya dari perusahaan (Brown et al., 1992 dalam Seng dan Su, 2010). 

Farahmita dan Siregar (2012) menyatakan kondisi asimetri informasi melandasi 

manajemen untuk memilih metode akuntansi yang dapat membantu 

menginformasikan kepada pasar tentang “true value” perusahaan. Ekspektasi 

bahwa tingginya asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kemungkinan 

manajemen memilih metode nilai wajar (Quagli dan Avallone, 2010 dalam 

Farahmita dan Siregar, 2012).  

 Riset sejenis menggunakan market to book value (MTV) sebagai proksi 

untuk asimetri informasi, yang berangkat dari intuisi bahwa nilai pasar 

menangkap nilai kini dari peluang growth perusahaan, sedangkan nilai buku 

mencerminkan nilai aset yang ada. Model revaluasi yang menggunakan nilai 

wajar untuk aset tetap diharapkan akan mengurangi asimetri informasi karena 

menjadi salah satu cara manajemen untuk menginformasikan nilai sebenarnya aset 
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tetap bukan nilai bukunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat asimetri 

informasi diharapkan untuk mempengaruhi keputusan manajemen apakah akan 

merevaluasi dan kapan waktu untuk melakukan revaluasi aset tetap perusahaan.  

 

2.2. Revaluasi Aset Tetap 

“fixed assets are long term or relatively permanent asset. They are 

tangible asset because they exist physically” (Reeve dkk, 2008:435). 

 

Definisi aset tetap di atas bermakna aktiva tetap sebagai aktiva jangka 

panjang atau aktiva yang relatif permanen, yang disebut juga dengan aktiva 

berwujud (tangible assets) karena ada secara fisik. Standar akuntansi terkait aset 

tetap di Indonesia adalah PSAK 16 Aset Tetap Revisi 2011 yang berlaku efektif 1 

Januari 2012. PSAK tersebut telah megadopsi IAS 16 Property, Plant and 

Equipment per 1 Januari 2009. Definisi aset tetap menurut PSAK 16 adalah aset 

berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif, dan b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Pengakuan aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan.  

 Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 

nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada 

saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang 

diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai persyaratan tertentu 

dalam PSAK lain. Biaya perolehan aset tetap meliputi: 

1) Harga perolehannya 
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2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa 

aset 

3) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan 

restorasi lokasi aset tetap. 

Setelah pengakuan awal untuk aset tetap, entitas harus memilih kebijakan 

model biaya atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap. Menurut model 

biaya, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan model revaluasi, aset tetap yang nilai 

wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu 

nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi 

rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. 

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang 

diakibatkan kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya 

nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh 

devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak 

lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo & Ilyas, 2002: 114). Revaluasi aset 

tetap merupakan penilaian kembali aset tetap yang tercatat di dalam buku 

perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan 

revaluasi adalah agar nilai yang tercantum di dalam buku perusahaan atau laporan 

keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat 

dilakukannya revaluasi.  

Revaluasi aset mengacu pada peninjauan kembali nilai aset dan 

menyesuaikan nilai buku aset untuk nilai saat ini (Brown, Izan, dan Loh, 1992 
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dalam Tay 2009). Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup 

reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material 

dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir 

periode pelaporan.  

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau 

harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu libilitas dalam transaksi teratur 

antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (PSAK No.68: Pengukuran Nilai 

Wajar). Nilai wajar ini ditentukan oleh penilai berkualifikasi profesional berdasar 

bukti pasar. Jika tidak ada nilai wajar maka menggunakan pendekatan penghasilan 

atau biaya pengganti yang telah disusutkan. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka 

seluruh aset tetap dalam kelas yang sama harus direvaluasi. Suatu kelas aset tetap 

adalah pengelompokan aset–aset yang memiliki kegunaan serupa dalam operasi 

entitas.  

Berikut disajikan contoh dari kelas aset tetap tersendiri: 

1) Tanah 

2) Tanah dan Bangunan 

3) Mesin 

4) Kapal 

5) Pesawat Udara 

6) Kendaraan bermotor 

7) Perabotan 

8) Peralatan Kantor 
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Aset-aset dalam suatu kelas aset tetap direvaluasi secara bersamaan untuk 

menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan 

nilai lainnya pada tanggal berbeda. Akan tetapi suatu kelas aset dapat direvaluasi 

secara bergantian  sepanjang revaluasi dari kelas aset tersebut dapat diselesaikan 

secara lengkap dalam periode yang singkat dan sepanjang revaluasi 

dimutakhirkan. 

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan 

tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam 

ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam 

laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi 

yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun 

akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi 

penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang 

tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang 

diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah 

akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Jika aset tetap disajikan 

pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan sebagai tambahan 

pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar. 

1) Tanggal efektif revaluasi 

2) Apakah melibatkan penilai independen  

3) Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai 

wajar aset 
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4) Penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung 

berdasarkan harga terobservasi dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar 

terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya 

5) Untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset 

seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya ; dan 

6) Surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode dan 

pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham 

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan 

dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar. Tujuan 

penggunaan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga dimana suatu 

transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara 

pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Teknik 

penilaian dalam PSAK No.68 Revisi 2013 Pengukuran Nilai Wajar, ada 3 teknik 

yang digunakan secara luas yakni: 

1) Pendekatan pasar (market approach) menggunakan harga dan informasi 

relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, 

liabilitas atau kelompok aset dan liabilitas identik atau sebanding (yaitu 

serupa), seperti bisnis. Penjelasannya yaitu pendekatan pasar diterapkan 

dengan menggunakan data yang dapat diobservasi langsung atau tidak 

langsung. Penilai mengumpulkan harga transaksi/penawaran dari aset sejenis 

dan sebanding, serta melakukan penyesuaian atas sifat atau karakteristik yang 

berbeda dengan aset yang dinilai. Khusus pada penilaian tanah dan bangunan, 

penilai harus memperhatikan aspek HBU (Highest and Best Use/Penggunaan 
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Tertinggi dan Terbaik), dikarenakan tanah memiliki HBU yang berbeda dengan 

kondisi eksisting, misalnya tanah yang di atasnya terdapat bangunan gudang 

(eksisting) terletak di lokasi dengan peruntukan komersial, maka aset harus 

dinilai dengan peruntukan komersial, sehingga bangunan gudang menjadi tidak 

bernilai. 

2) Pendekatan biaya (cost approach) mencerminkan jumlah yang akan 

dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (service capacity) 

aset. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk mengestimasi nilai properti/aset 

yang memiliki karakteristik khusus sehingga jarang atau tidak ditransaksikan di 

pasar. Penilai menggunakan biaya reproduksi atau biaya pengganti (RCN) 

sebagai dasar untuk mengestimasi nilai pasar objek penilaian dikurangi dengan 

depresiasi fisik sesuai kondisi aset yang dinilai. Biaya reproduksi baru 

(Reproduction Cost New) adalah estimasi biaya membangun dengan harga 

sekarang pada tanggal penilaian, sebuah replika nyata dari bangunan dengan 

menggunakan konstruksi standar, material, desain, lay out, dan kualitas 

pekerjaan yang sama. Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) adalah 

estimasi biaya membangun dengan harga sekarang, pada tanggal penilaian 

bangunan dengan fungsi yang sebanding dengan menggunakan material yang 

modern, dan standar, desain dan lay out sekarang. 

3) Pendekatan penghasilan (income approach) mengkonversi jumlah masa depan 

(contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal saat 

ini (yaitu di diskontokan). Pendekatan ini diterapkan untuk objek penilaian 

yang menghasilkan pendapatan atau memiliki prospek pendapatan. Penilai 



28 
 

 
 

membuat proyeksi pendapatan dengan menggunakan data masukan yang dapat 

diobservasi dari pasar seperti harga jual, tingkat sewa, tingkat hunian dan 

lainnya untuk memperoleh nilai kini dari arus kas yang diproyeksikan yang 

akan mencerminkan nilai properti/aset tetap.  

Revaluasi aset dimaksudkan untuk menyesuaikan laporan keuangan dan 

membawa posisi finansial perusahaan ke nilai sekarang yang sebenarnya. Manfaat 

lain adalah meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara 

pinjaman (debt) dengan modal sendiri (equity) atau Debt to Equity Ratio. Dengan 

membaiknya DER, maka perusahaan dapat memperoleh dana melalui pinjaman 

dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. 

 

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revaluasi Aset Tetap 

Berbagai faktor pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti Tay (2009) 

memberikan bukti empiris  bahwa keputusan revaluasi aset tetap terkait dengan 

biaya kontrak, biaya politis, dan asimetri informasi. Watts dan Zimmerman, 

(1990); Brown et al., (1992) dalam Tay (2009) untuk keputusan revaluasi aset 

tetap termasuk keinginan untuk meningkatkan kapasitas pinjaman, ancaman 

pengambilalihan, penerbitan saham bonus, kemungkinan pelanggaran perjanjian 

utang, mogok kerja, utang, penurunan arus kas operasi, prospek pertumbuhan, dan 

likuiditas (Lin dan Peasnell, 2000a dalam Tay, 2009) tingkat hutang jaminan 

(Firmansyah dan Sherlita, 2012) operasi asing (Iatridis dan Kilirgiotis, 2012), 

kontrol kepemilikan, stakeholder internasional, dan peluang investasi (Missonier 

dan Piera, 2007). Berikut penjelasannya: 
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1. Leverage 

Rasio leverage menurut Raharjaputra (2009: 200) mengukur sejauhmana 

perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri 

(shareholders equity) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para 

kreditur (creditors). 

2. Pengambilalihan 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 

hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun 

sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya 

pengendalian terhadap perseroan tersebut (PP No. 27 Tahun 1998). 

3. Saham Bonus 

Definisi saham bonus menurut peraturan BAPEPAM-LK nomor Kep-

35/PM/2003 adalah saham yang dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada 

pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.  

4. Penurunan Arus Kas Operasi 

Arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan (Harahap, 2013: 260). Penurunan arus kas operasi dilihat dari 

perubahan arus kas operasi dari tahun sebelumnya ke arus kas operasi selama dua 

tahun dibagi dengan aktiva tetap (Seng dan Su, 2010).  

5. Likuiditas 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan liabilitas jangka pendek 
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dengan sumber daya jangka pendek atau lancar yang tersedia untuk memenuhi 

liabilitas tersebut (Horne, 2013: 167). 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke 

dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil 

(Suwito dan Herawaty, 2005). 

7. Tingkat Hutang Jaminan 

Perusahaan akan lebih mudah memperoleh pinjaman ketika pinjaman 

tersebut dijaminkan oleh aset perusahaan dan biaya pinjaman pun akan lebih kecil 

dikeluarkan dibandingkan pinjaman tanpa jaminan (Firmansyah dan Sherlita, 

2012). Jaminan  adalah kekayaan atas kemampuan kesanggupan debitur untuk 

melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (UU No.10 Tahun 1998).  

8. Operasi Asing 

Operasi asing atau keterlibatan dalam kegiatan usaha luar negeri adalah 

entitas anak, asosiasi, ventura bersama atau cabang dari entitas yang aktifitasnya 

dilaksanakan di negara yang mengunakan mata uang selain mata uang entitas 

pelapor (PSAK No.10). 

9. Kontrol Kepemilikan 

Kontrol kepemilikan atau konsentrasi kepemilikan menggambarkan siapa 

saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas 

kepemilikan perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali 

atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Dengan demikian terkonsentrasinya 

kepemilikan perusahaan akan menimbulkan kontrol pada pemegang saham 
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mayoritas dan bisa mempengaruhi kebijakan manajemen melalui hak suara 

(Yustiana, 2014). 

10. Stakeholder Internasional  

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan, memiliki komitmen terhadap dunia usaha untuk berkontribusi dalam 

pembangunan secara berkelanjutan (Sissandhy, 2014). Saat ini banyak perusahaan 

telah memperluas kegiatan usaha di luar negeri dan berusaha mengakses pasar 

keuangan asing. Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan internasional harus 

menyediakan informasi tidak hanya untuk pemangku kepentingan domestik tetapi 

juga orang-orang luar negeri misalnya pelanggan asing (Missonier dan Piera, 

2007).  

11. Peluang Investasi 

Peluang Investasi (Investment Opportunity) merupakan kombinasi antara 

aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan NPV 

positif (Hendarno, 2008). Beberapa proksi yang digunakan dalam penelitian 

adalah market to book value of equity ratio, market to book value of asset ratio, 

earning to price/share ratio, property, capital expenditure to book value of asset 

ratio (Ningrum, 2011).  

 

2.4. Leverage 

Leverage menggambarkan proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitas 

(Murhadi, 2015: 61). Rasio leverage mengukur sejauhmana perusahaan mendanai 

usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri (shareholders equity) yang 
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telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur (creditors). Hal 

pertama adalah para kreditur melihat atau menganalisis berapa jumlah dana 

sendiri yang telah disetor (owner supplied funds) sebagai margin of safety, yaitu 

suatu batas aman atas kemungkinan buruk yang terjadi. Apabila pemilik 

perusahaan hanya memiliki dana sendiri dengan porsi kecil dari jumlah dana yang 

dibutuhkan, maka kreditur memiliki beban atau risiko besar. 

Kedua, dengan dana pinjaman dari kreditur, pemilik perusahaan memiliki 

beban atau risiko besar. Selain itu pemilik perusahaan memiliki keuntungan, yaitu 

masih memiliki hak mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi terbatas. 

Ketiga, jika perusahaan memiliki kelebihan atau keuntungan dari selisih 

keuntungan operasional dengan bunga atau biaya modal, maka perusahaan akan 

memperoleh keuntungan tersebut. Contoh: apabila tingkat keuntungan sebesar 

10% sementara biaya bunga sebesar 8% maka selisih keuntungan tersebut adalah 

2% (Raharjaputra, 2009: 200). 

 Keputusan tentang penggunaan leverage harus dipertimbangkan dengan 

saksama antara kemungkinan risiko (risks) dengan tingkat keuntungan (expected 

return) yang akan diperoleh. Rasio leverage yang umum digunakan adalah berikut 

ini: 

1. Debt Ratio (DR) 

Debt Ratio menunjukan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang 

didanai oleh seluruh krediturnya termasuk utang lancar, utang bank, obligasi, dan 

kewajiban jangka panjang lainnya. DR diperoleh dengan cara  

           
          

           
 



33 
 

 
 

Makin tinggi DR akan menunjukan makin beresiko perusahaan karena makin 

besar utang yang digunakan untuk pembelian asetnya. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio menunjukan perbandingan antara utang dan ekuitas 

perusahaan. DER diperoleh dengan cara: 

                     
          

            
 

3. Long Term Debt to Equity (LTDE) 

LTDE menunjukan perbandingan antara utang jangka panjang terhadap ekuitas. 

Rasio ini diperoleh dengan cara: 

     
                    

            
 

Semakin tinggi rasio leverage, maka semakin besar risiko keuangan, 

karena bermakna semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada 

krediturnya. Semakin rendah rasio ini, maka semakin rendah risiko keuangan 

perusahaan. Dari sisi kreditur lebih menyukai rasio hutang yang rendah. Rasio 

hutang yang rendah menjadi sebuah sinyal kemungkinan kecilnya kerugian yang 

dialami kreditur jika terjadi likuidasi (Brigham dan Houston, 2010: 107). 

 

2.5. Likuiditas 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah 

aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Jangka pendek secara 

konvensional dianggap periode hingga satu tahun, meskipun jangka waktu ini 



34 
 

 
 

dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan (Halsey, 2005: 185). 

Rasio ini membandingkan liabilitas jangka pendek dengan sumber daya jangka 

pendek atau lancar yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut (Horne, 2013: 

167). 

Ukuran likuiditas sangat penting dalam analisis suatu perusahaan. 

Pentingnya likuiditas dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal 

dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan mempunyai 

kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya. Sebaliknya, likuiditas yang rendah sebagai pertanda kondisi 

perusahaan kurang baik. Implikasinya antara lain mencakup ketidakmampuan 

perusahaan untuk memenuhi kontrak serta merusak hubungan dengan pelanggan 

dan pemasok penting. Bagi kreditur, kurangnya likuiditas dapat menyebabkan 

penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan tidak dapat 

ditagih sama sekali. Munawir (2012: 72) menyebutkan bahwa untuk menilai 

likuiditas menggunakan beberapa rasio sebagai alat analisis yaitu 

1. Current Ratio (Rasio Lancar) 

Rasio yang paling umum digunakan adalah current ratio yaitu 

perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini 

menunjukan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan uang) ada 

sekian kalinya hutang jangka pendek. 

Halsey (2005: 186) menyebutkan aktiva lancar adalah kas dan aktiva lain 

yang secara wajar dapat 1) direalisasi sebagai kas atau 2) dijual atau digunakan 
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selama satu tahun (atau) dalam siklus operasi normal perusahaan jika lebih dari 

satu tahun). Akun neraca biasanya memasukkan kas, efek-efek (surat berharga 

atau sekuritas) yang jatuh tempo dalam satu tahun fiskal ke depan, piutang, 

persediaan, dan beban dibayar di muka sebagai aktiva lancar. Kewajiban lancar 

merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam periode waktu yang 

relatif pendek, biasanya satu tahun. Kewajiban lancar biasanya mencakup utang 

usaha, wesel bayar, pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, beban terutang, 

dan bagian lancar utang jangka panjang (bagian yang jatuh tempo dalam waktu 

satu tahun). Rasio lancar diperoleh dengan cara 

              
             

                
 

2. Quick Ratio (Rasio Cepat) 

Quick ratio atau rasio cepat yaitu perbandingan antara (aktiva lancar-

persediaan) dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dengan tidak 

memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif 

lama untuk direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera 

dapat direalisir sebagai uang kas, walaupun kenyataannya persediaan lebih likuid 

daripada piutang. Raharjaputra (2009: 200) mengharuskan untuk mengeluarkan 

beberapa pos neraca, antara lain: uang muka dan jaminan, biaya dibayar di muka, 

pajak dibayar di muka dan lainnya, karena pos-pos tersebut kenyataanya tidak 

lebih likuid dari persediaan, bahkan bisa sulit ditagih. Perhitungan quick ratio 

adalah 
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2.6. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Penentuan besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total 

penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva 

(Seftianne dan Handayani, 2011). Pengukuran ukuran perusahaan bisa dilihat dari 

total asetnya. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki total aset yang besar, 

lebih leluasa dalam mempergunakan aset untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Perusahaan berukuran kecil lebih terbatas dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya karena kepemilikan aset lebih sedikit. 

Indikator pengukuran bagi variabel ukuran perusahaan yang lainnya 

adalah penjualan. Jika penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya 

tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jumlah 

penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan 

akan menderita kerugian. Semakin besar total penjualan maka akan semakin 

banyak perputaran uang dan semakin mudah kapitaliasasi pasar, semakin besar 

pula perusahaan dikenal masyarakat (Hilmi dan Ali, 2008).  Perusahaan besar 

memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan karena lebih 

mudah memasuki pasar, memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi sehingga 

berpengaruh pada profitabilitas yang nantinya dapat menambah kemakmuran 

pemilik. 
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Kelebihan perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil diantaranya, 

pertama ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan 

kekuatan tawar menawar (bargaining power) dalam kontrak keuangan. Ketiga, 

ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan 

yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Hasnawati dan Sawir, 

2015). Manajemen perusahan menyadari bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan 

turut berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi. Informasi yang 

diungkapkan akan menjadi konsumsi stakeholder termasuk kreditur, investor, 

pemerintah dan publik. Maka dari itu, isi dari infomasi yang diungkapkan harus 

dapat menginformasikan kondisi perusahaan yang sebenarnya, termasuk metode 

akuntansi yang tepat serta jumlah dan jenis informasi yang memang perlu 

diungkapkan.  

 

2.7. Proporsi Aset Tetap 

Proporsi aset tetap (Fixed Asset Intensity) merupakan proporsi aset 

perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap (Tay, 2009). Definisi aset tetap menurut 

PSAK No.16 adalah aset berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, 

atau untuk tujuan administratif, dan b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih 

dari satu periode. Perusahaan memiliki total aset yang terdiri dari berbagai macam 

komponen aset. Aset tetap memiliki peran yang cukup signifikan dalam 

mendukung kegiatan operasional perusahaan. Meskipun aset tetap mengalami 
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penyusutan selama umur ekonomis penggunaan. Nilai investasi yang ditanamkan 

pada aset tetap relatif besar serta aset tetap merupakan harta perusahaan yang 

menyerap sebagian besar modal perusahaan, sebab dari segi jumlah dana untuk 

memperoleh aset tetap diperlukan dana yang relatif besar (Ernawati, 2014).  

 

2.8. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset 

dimana pertumbuhan masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan 

datang (Taswan, 2003). Saidi (2004) dalam Andina (2013) menyebutkan 

pertumbuhan aset dihitung sebagai presentase perubahan aset pada tahun tertentu 

terhadap tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan perusahaan 

merupakan perubahan total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan yang 

dialami oleh perusahaan selama satu periode (Kusumajaya, 2011). Pertumbuhan 

aktiva perusahaan akan mempengaruhi profitabilitas yang meyakini bahwa 

presentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam 

mengukur growth perusahaan  (Putrakrisnanda, 2009). 

Growth sebagai pertanda adanya perkembangan perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan menjadi cerminan kinerja yang dicapai oleh manajemen perusahaan. 

Kinerja yang baik akan membawa kepuasan principal atas hasil kerja manajemen 

sebagai agen perusahaan. Investor memandang pertumbuhan perusahaan sebagai 

aspek yang menguntungkan. Safrida (2008: 34) menyebutkan bahwa investor 

mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi yang dilakukan 

jika menunjukan perkembangan yang baik.  Skinner (1993) menunjukan bahwa 
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kebijakan pilihan prosedur akuntansi dipengaruhi oleh pertumbuhan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan dalam kondisi tumbuh membutuhkan sumber pendanaan 

lebih banyak dari pihak eksternal. Pihak eksternal akan mengawasi perusahaan, 

karena mereka telah menginvestasikan dana maupun memberikan pinjaman 

kepada perusahaan. Pengawasan dari pihak eksternal membuat manajemen 

perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menyajikan laporan 

keuangan yang lebih relevan dan akurat.  

 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai revaluasi aset tetap telah dilakukan. 

Variabel yang diteliti dan hasil penelitian dirangkum dalam Tabel 2.1. berikut ini  

Tabel 2.1. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama Variabel Desain Hasil 

1. Resti 

Yulistia 

dkk (2015) 

a. Independen: 

Leverage, 

Penurunan Arus Kas 

Operasi, Ukuran 

Perusahaan, 

Intensitas Aset 

Tetap 

b. Dependen: 

Revaluasi Aset 

Tetap 

Metode 

purposive 

sampling. 

Sampel 

perusahaan 

manufaktur 

tahun 

penelitian 

2012-2013. 

Metode analisis 

regresi logistik. 

Leverage, 

Penurunan Arus 

Kas Operasi, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Intensitas Aset 

Tetap tidak 

berpengaruh 

terhadap pilihan 

manajer untuk 

melakukan 

revaluasi aset tetap 

2. Tunggul 

Natalius H 

Manihuruk 

dan Aria 

Farahmita 

(2015) 

a. Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Intensitas Aset 

Tetap, Tingkat 

Hutang, Likuiditas 

b. Dependen: 

Kemungkinan 

pilihan metode 

revaluasi aset tetap 

Sampel berupa 

perusahaan 

publik terdaftar 

di BEI, 

Philippine 

Stock 

Exchange, 

Singapore 

Exchange dan 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kemungkinan 

pilihan metode 

revaluasi aset tetap 

Intensitas Aset 

Tetap, Tingkat 

Hutang, dan 
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No. Nama Variabel Desain Hasil 

Bursa Malaysia 

tahun 2008-

2013 kecuali 

sektor 

perbankan dan 

lembaga 

keuangan 

bukan bank. 

Metode analisis 

regresi logistik.  

Likuiditas 

berpengaruh positif 

terhadap 

kemungkinan 

pilihan metode 

revaluasi aset tetap 

3. Egy 

Firmansyah 

dan Erly 

Sherlita 

(2012) 

a. Independen: 

Leverage, Tingkat 

Hutang Jaminan, 

Penurunan Arus 

Kas Operasi, 

Ukuran Perusahaan 

b. Dependen:  

Revaluasi Aset 

Tetap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Populasinya 

berupa 

perusahaan 

yang terdaftar 

di BEI yang 

melakukan 

revaluasi di 

tahun 2010 

Leverage, tingkat 

hutang jaminan, 

penurunan arus kas 

operasi, ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap revaluasi 

aset tetap 

 

4. George 

Emmanuel 

Itridis dan 

George 

Kilirgiotis 

(2012) 

a. Independen: 

Ukuran perusahaan, 

operasi asing, 

intensitas aset tetap, 

leverage keuangan, 

akuisisi 

b. Dependen: 

Revaluasi aset tetap 

Sampel berupa 

perusahaan 

yang tercatat di 

Bursa Efek 

London tahun 

2007. 

Menggunakan 

analisis regresi 

logistik 

Ukuran 

perusahaan, 

operasi asing, 

leverage keuangan, 

akuisisi 

berpengaruh positif 

terhadap revaluasi 

aset tetap 

Intensitas aset tetap 

berpengaruh 

negatif terhadap 

revaluasi aset tetap 

5.  Mohammed 

Ali Azouzi 

dan Anis 

Jarboui 

(2012) 

a. Independen: CEO 

Loss aversion, CEO 

optimism, CEO 

overcovidence 

b. Kontrol: Rasio 

leverage, kerugian 

sebelumnya, ukuran 

perusahaan, daftar 

perusahaan dari 

Bursa Tunisia 

c. Dependen: 

revaluasi aset tetap 

Sampel adalah 

120 manajer 

Tunisia pada 

perusahaan non 

keuangan tahun 

2007 

CEO Loss 

aversion, CEO 

Optimism, dan 

CEO 

Overconvidence 

berpengaruh positif 

terhadap pilihan 

metode revaluasi 

6. Dyna Seng 

dan Jiahu 

a. Independen: 

Tingkat leverage, 

Sampel berupa 

170 perusahaan 

Ukuran 

berpengaruh 
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No. Nama Variabel Desain Hasil 

Su (2010) penurunan arus kas 

operasi, ukuran, 

keputusan 

perusahaan 

revaluasi 

sebelumnya, 

intensitas aset tetap, 

opportunity growth, 

pengambilalihan, 

dan isu bonus 

b. Dependen: 

revaluasi aset tetap 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Selandia Baru 

tahun 1999-

2003. Metode 

regresi logistik. 

terhadap keputusan 

revaluasi set tetap 

Leverage, 

penurunan arus kas 

operasi, revaluasi 

sebelumnya, 

intensitas aset 

tetap, opportunity 

growth dan isu 

bonus tidak 

berpegaruh 

terhadap keputusan 

revaluasi 

7. Tay (2009) a. Independen: rasio 

utang ekuitas 

(gearing), 

likuiditas, market to 

book ratio, ukuran 

perusahaan, 

intensitas aset tetap 

b. Dependen: 

revaluasi aset tetap 

Populasi 

berupa 

perusahaan 

yang aktif  di 

Bursa Efek 

Selandia Baru 

tahun 1998-

2005. Analisis 

regresi logistik 

Intensitas aset 

tetap dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

revaluasi 

Rasio utang 

ekuitas, likuiditas, 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

revaluasi 

8. Franck 

Missonier 

dan Piera 

(2007) 

a.Independen: 

leverage, kontrol 

kepemilikan, 

stakeholder 

internasional, 

peluang investasi, 

ukuran perusahaan 

b. Dependen: 

revaluasi aset tetap 

ke atas 

Sampel terdiri 

dari perusahaan 

industri dan 

komersial yang 

tercatat di 

Bursa Swiss 

untuk tahun 

1994, 1997 dan 

tahun 2000 

Leverage, 

stakeholder 

internasional, 

peluang investasi 

berpengaruh positif 

kontrol 

kepemilikan dan 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap revaluasi 

aset tetap ke atas 

9. Khairati 

(2015) 

a. Independen: 

leverage, firm 

size, fixed asset 

intensity 

b. Dependen: 

revaluasi aset tetap 

Perusahaan non 

manufaktur 

kecuali 

perbankan dan 

lembaga 

keuangan 

terdaftar di BEI 

tahun 2011-

2013 

Firm size 

berpengaruh positif 

terhadap revaluasi 

aset tetap 

Leverage dan fixed 

asset intensity 

tidak berpengaruh 

terhadap revaluasi 

aset tetap 
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Faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap meskipun pernah diteliti 

namun masih jarangdilakukan. Leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap 

dan penurunan arus kas operasi adalah beberapa variabel yang sering diteliti. 

Variabel lainnya yang pernah diteliti sebelumnya diantaranya likuiditas, tingkat 

hutang jaminan, operasi asing, akuisisi, ukuran , isu bonus, pengambilalihan, dan 

keputusan revaluasi aset tetap tahun sebelumnya. 

 

2.10. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap yang tercatat 

di dalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum di dalam buku 

perusahaan atau laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang 

berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Standar akuntansi terkait aset tetap di 

Indonesia adalah PSAK No.16 Aset Tetap Revisi 2011 yang telah mengadopsi 

IAS 16 Property, Plant, and Equipment per Januari 2009. Menurut PSAK 

tersebut, entitas diperbolehkan memilih model revaluasi atau model biaya untuk 

mengukur aset tetap setelah pengakuan awalnya. Alternatif pilihan tersebut 

menyebabkan terdapat entitas yang menggunakan model revaluasi dan terdapat 

entitas yang menggunakan model biaya. 

Teori akuntansi positif digunakan untuk menjelaskan motivasi manajer 

perusahaan menggunakan model revaluasi daripada model biaya. Alasan yang 

mendasari keputusan revaluasi aset tetap adalah untuk memastikan bahwa nilai 

wajar dari aset tetap perusahaan tercermin dari laporan keuangan. Beberapa 
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penelitian terdahulu seperti Lin dan Peasnell (2000a dan 2000b) dalam Seng dan 

Su (2010), Missonier dan Piera (2007), Tay (2009) memberikan bukti empiris  

bahwa keputusan revaluasi aset tetap terkait dengan biaya kontrak, biaya politis, 

dan asimetri informasi. 

 Kategori pertama yaitu biaya kontrak (contracting) yaitu menjelaskan 

bahwa kebijakan akuntansi dipilih untuk mempengaruhi satu atau lebih perjanjian 

kontraktual perusahaan, misal kontrak dengan manajemen, pemilik perusahaan, 

dan pemberi pinjaman. Perjanjian kontraktual yang dimaksud bisa merupakan 

executive compensation agreement dan debt convenant. Revaluasi mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam negosiasi kontrak hutang dengan debtholders.  

Faktor kontrak (contracting factors) yang dilihat oleh debtholders diantaranya 

tingkat leverage dan likuiditas. Leverage menggambarkan besarnya pendanaan 

perusahaan dari utang atau dari dana sendiri. Perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi, dianggap lebih berisiko karena menunjukan kecilnya perlindungan 

terhadap kerugian bagi kreditur jika terjadi likuidasi. Likuiditas justru 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka 

pendeknya yang dilunasi menggunakan aktiva lancar. Tinggi rendahnya leverage 

dan likuiditas menjadi sinyal kemungkinan pelanggaran perjanjian utang yang 

menjadi kekhawatiran debtholders. Manajer menggunakan revaluasi untuk 

memperkuat posisi aset yang tercantum dalam laporan keuangan untuk  

memperbaiki kepercayaan debtholders. 

 Kategori yang kedua adalah eksternalitas (influencing external 

party/externalities) menjelaskan bahwa motivasi pilihan metode akuntansi 
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digunakan untuk mempengaruhi pihak eksternal selain pemegang saham aktual 

maupun potensial. Contoh pihak eksternal adalah regulator, kompetitor, dan 

supplier. Eksternalitas memiliki makna yang sama dengan biaya politis, yaitu 

terkait dengan pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan perusahaan selain menjadi bahan pertimbangan 

debtholders juga menjadi aspek yang diperhatikan oleh pihak ketiga kaitannya 

dengan biaya politis. Lasdi (2009) menyebutkan biaya politis timbul dari konflik 

kepentingan antar manajer dengan pemerintah yang merupakan kepanjangan 

tangan dari masyarakat dengan kewenangan untuk melakukan pengalihan 

kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku 

seperti antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, kekuatan  buruh, dan 

sebagainya. Pihak tersebut menggunakan informasi berbasis akuntansi, atau 

informasi yang berbasis angka-angka akuntansi, maka perusahaan mempunyai 

insentif untuk mengelola angka tersebut. 

 Hipotesis biaya politis, sesuai dengan teori akuntansi positif meramalkan 

kecenderungan sikap manajer untuk mengecilkan laba yang dilaporkan supaya 

mengurangi biaya politis (Watts dan Zimmerman dalam Lasdi, 2009). Biaya 

politis sering dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan 

dikaitkan dengan profitabilitas serta pembayaran biaya pajak. Hal ini mendorong 

perusahaan menerapkan konservatisme dalam laporan keuangan dengan memilih 

prosedur atau metode akuntansi yang mengurangi biaya politis. Revaluasi aset 

tetap menjadi pilihan manajer melalui penambahan depresiasi untuk menambah 

beban dan karena itu menjadi lebih konservatif. 
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 Kategori ketiga adalah information asymmetry atau asimetri informasi 

yang berusaha untuk mempengaruhi penilaian harga aset. Pilihan akuntansi dapat 

menyediakan mekanisme bagi pihak yang mempunyai informasi lebih banyak 

(manajemen) dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang kekurangan 

informasi (investor). Keputusan revaluasi aset tetap merupakan wewenang 

manajemen sebagai agen perusahaan. Teori agensi membimbing manajemen  

untuk menyampaikan laporan keuangan yang wajar dan relevan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada principal. Laporan keuangan yang berkualitas 

menjadi dasar principal untuk melihat kinerja manajemen dan dasar pengambilan 

keputusannya. Manajemen melakukan revaluasi aset tetap sebagai salah satu cara 

untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu mengkomunikasikan nilai terkini dari 

aset tetap yang dibiayai oleh dana milik principal. Faktor yang termasuk asimetri 

informasi diantaranya adalah intensitas aset tetap dan pertumbuhan perusahaan.  

 Proporsi aset tetap menunjukan proporsi aset tetap dari seluruh total aset 

perusahaan. Proporsi aset tetap biasanya menyerap dana cukup besar sehingga 

cukup menarik perhatian stakeholder. Stakeholder bisa mengetahui adanya 

tumbuh kembang perusahaan melalui laporan keuangan. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan perubahan total aset baik berupa 

peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu 

periode. Perusahaan dalam kondisi tumbuh menampilkan profitabilitas tinggi 

yang mencerminkan kinerja manajemen cukup baik. Di sisi lain, perusahaan 

dalam kondisi tumbuh, membutuhkan sumberdaya finansial untuk membiayai 

aktivitasnya. Sumberdaya finansial dapat diperoleh dengan cara melakukan 
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pinjaman kepada kreditur. Kreditur membutuhkan jaminan atas utang perusahaan 

sebagai bentuk perlindungan atas kemungkinan gagal bayar. Aset tetap dapat 

digunakan sebagai jaminan utang perusahaan, sehingga menjadi komponen yang 

diperhatikan kreditur. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar dan 

dalam kondisi tumbuh cenderung akan menggunakan model revaluasi untuk bisa 

menyajikan aset tetap pada nilai wajar sehingga mengurangi asimetri informasi 

dengan stakeholder. Gambar 2.1. merupakan gambar kerangka pemikiran teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.11. Pengembangan Hipotesis 

2.11.1. Pengaruh Leverage terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Teori akuntansi positif, menjelaskan bahwa manajer dihadapkan pada 

pilihan metode-metode akuntansi untuk memaksimalkan nilai mereka. Dalam 
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apakah menggunakan model revaluasi atau model biaya untuk mengukur aset 

tetap setelah pengakuan awalnya. Keputusan untuk melakukan revaluasi aset tetap 

didasarkan pada sejumlah situasi dan motivasi tertentu agar bisa memaksimalkan 

nilai mereka. Salah satu situasi keuangan perusahaan yang cukup mendapat 

perhatian adalah leverage. Leverage menggambarkan proporsi utang terhadap aset 

ataupun ekuitas (Murhadi, 2015: 61). Tingginya rasio leverage, bermakna 

ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya semakin tinggi pula. Dari 

sisi kreditur lebih menyukai rasio hutang yang rendah. Rasio hutang yang rendah 

menjadi pertanda kemungkinan kecilnya kerugian yang dialami kreditur jika 

terjadi likuidasi. Leverage sebagai faktor kontrak menjelaskan bahwa kebijakan 

akuntansi dipilih untuk mempengaruhi satu atau lebih perjanjian kontraktual 

perusahaan, misal kontrak dengan pinjaman. Perjanjian kontraktual yang 

dimaksud bisa berupa debt convenant. Revaluasi mempengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam negosiasi kontrak hutang dengan debtholders. 

Perusahaan yang memiliki leverage tinggi mungkin kesulitan 

mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran kreditur pada kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutangnya. Kreditur lebih berhati-hati, bahkan 

melakukan pembatasan kapasitas pinjaman. Pembatasan tersebut menyebabkan 

perusahaan hanya bisa memperoleh dana yang sedikit. Keterbatasan dana 

menyebabkan perusahaan gagal berekspansi dan melewatkan proyek-proyek yang 

menguntungkan. 

Sejalan dengan teori akuntansi positif, berusaha menjelaskan keputusan 

manajer melakukan revaluasi terkait dengan motivasinya menurunkan leverage. 
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Revaluasi akan memperbesar nilai aset dan bisa memperkuat beberapa rasio 

keuangan, khususnya debt to asset ratio maupun debt to equity ratio. Rasio 

leverage turun sehingga menurunkan risiko perusahaan di mata kreditur karena 

posisi aset menjadi lebih kuat (Jaggi dan Tsui, 2001). Sebaliknya perusahaan 

dengan tingkat leverage yang rendah  cenderung tidak melakukan revaluasi aset 

tetap karena posisi keuangan perusahaan sudah cukup baik. Penulis berargumen 

bahwa manajemen pada perusahaan dengan tingkat leverage tinggi lebih mungkin 

untuk melakukan revaluasi aset tetap, seperti dibuktikan oleh Seng dan Su (2010), 

Manihuruk dan Farahmita (2015), dan Iatridis dan Kilirgiotis (2012). Maka 

hipotesis yang diajukan penulis adalah 

H1: Leverage berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap 

2.11.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Likuiditas menjadi salah satu faktor kontrak yang diperhatikan oleh 

kreditur dalam hal keputusan pemberian pinjaman. Kategori biaya kontrak 

(contracting) yaitu menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi dipilih untuk 

mempengaruhi satu atau lebih perjanjian kontraktual perusahaan, misal kontrak 

dengan manajemen, pemilik perusahaan, dan pemberi pinjaman. Biaya kontrak 

dalam penelitian dihubungkan pada perjanjian kontraktual berupa pinjaman antara 

perusahaan dengan pemberi pinjaman. 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya/kewajiban lancarnya yang bermakna kemampuan 

untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. 
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Ketika perusahaan memiliki tingkat likuiditas rendah menunjukan bahwa tidak 

cukup tersedia aset lancar untuk menutup kewajiban lancar. Jika perusahaan ingin 

menambah kapasitas pinjaman, mungkin akan sedikit sulit memperolehnya karena 

likuiditas menjadi salah satu bahan pertimbangan kreditur sebelum memberikan 

pinjaman. 

Teori akuntansi positif berusaha menjelaskan (to explain) dan 

memprediksikan (to predict) pilihan metode-metode akuntansi terbaik yang akan 

diterapkan saat dihadapkan pada situasi likuiditas yang rendah tersebut. Jika 

dihubungkan dengan revaluasi, likuiditas diprediksi memiliki pengaruh negatif. 

Yaitu perusahaan dengan likuiditas rendah, termotivasi untuk melakukan 

revaluasi, karena revaluasi membantu meningkatkan informasi yang lebih aktual 

tentang jumlah kas yang diterima dari penjualan aset tetap dan dengan demikian 

dapat membantu meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan serta mengurangi 

biaya pinjaman (Tay, 2009). Informasi nilai wajar aset tetap merepresentasikan 

sejumlah kas yang akan diterima saat aset tetap itu dijual, sehingga meningkatkan 

kepercayaan kreditur dan bersedia memberikan pinjaman. Selain itu, manajemen 

termotivasi untuk melakukan revaluasi sebagai metode pengukuran aset tetap 

dengan harapan dapat memperbesar aset agar meningkatkan kelayakan 

perusahaan di hadapan kreditur sehingga kreditur mau memberikan pinjaman. 

Manihuruk dan Farahmita (2015) telah berhasil membuktikan hal tersebut. 

Oleh karena itu peneliti berargumen bahwa perusahaan dengan likuiditas rendah 

lebih mungkin untuk melakukan revaluasi aset tetap. Sedangkan perusahaan 

dengan likuiditas tinggi tidak perlu melakukan revaluasi aset tetap. Posisi 
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keuangan perusahaan sudah baik, dan aset lancar sudah menunjukan posisi yang 

kuat dan cukup untuk melunasi kewajiban lancar perusahaan. Seperti pernyataan 

Tay (2009) perusahaan dengan likuiditas memadai tidak perlu meminjam 

sehingga revaluasi tidak diperlukan. Hipotesis yang diajukan penulis sebagai 

berikut 

H2: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap 

2.11.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Ukuran perusahaan sebagai proksi faktor politis merupakan faktor penting 

yang berkaitan dengan keputusan melakukan revaluasi aset tetap (Seng dan Su, 

2010). Biaya politis yaitu terkait dengan pihak ketiga yang turut berkepentingan 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Lasdi (2009) menyebutkan biaya politis 

timbul dari konflik kepentingan antar manajer dengan pemerintah yang 

merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat dengan kewenangan untuk 

melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai 

peraturan yang berlaku seperti antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, 

kekuatan  buruh, dan sebagainya. Misalnya jika serikat buruh mengetahui bahwa 

perusahaan melaporkan laba yang tinggi mungkin serikat buruh akan menuntut 

kenaikan gaji. 

Standish dan Ung (1982) dalam Iatridis dan Kilirgiotis (2012) 

menyebutkan bahwa perusahaan besar cenderung menghindari pelaporan 

keuntungan terlalu tinggi. Perusahaan besar dengan penjualan yang tinggi akan 

mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media. Hal ini dapat 
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memicu timbulnya biaya politik, diantaranya munculnya intervensi pemerintah, 

pengenaan pajak yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan biaya politik. 

Konsekuensi tersebut diprediksi memotivasi manajemen untuk 

melaporkan laba yang lebih rendah dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh 

standar. Hal ini sesuai dengan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif, 

menyatakan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk menggunakan pilihan 

akuntansi yang mengurangi profit yang dilaporkan perusahaan supaya mengurangi 

biaya politis (Watts dan Zimmerman dalam Lasdi, 2009). Revaluasi aset tetap 

cenderung dipilih manajemen untuk merealisasi hipotesis biaya politis tersebut 

saat dihadapkan pada situasi oportunis yaitu memilih metode pengukuran aset 

tetap, apakah model revaluasi atau model biaya. Revaluasi akan meningkatkan 

biaya depresiasi dan menambah pajak atas selisih lebih penilaian kembali 

sehingga dapat mengurangi laba yang dilaporkan. 

Iatridis dan Kilirgiotis (2012) serta Seng dan Su (2010) berhasil 

membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap revaluasi aset 

tetap. Sedangkan perusahaan berukuran kecil memiliki jumlah penjualan ataupun 

aset yang kecil. Revaluasi tidak tepat dilakukan karena penambahan biaya 

depresiasi dan pajak atas revaluasi akan semakin memperkecil laba yang 

dilaporkan. Perusahaan kecil memiliki ketersediaan dana yang terbatas, lebih baik 

untuk dialokasikan pada hal lain yang lebih bermanfaat daripada membiaya 

revaluasi. Penulis berargumen bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk 

melakukan revaluasi sebagai sarana memperkecil laba dan perusahaan kecil tidak 

melakukan revaluasi. Hipotesis penulis adalah sebagai berikut 
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H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap 

2.11.4. Pengaruh Proporsi Aset terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Proporsi aset tetap merepresentasikan proporsi aset tetap dari keseluruhan 

aset perusahaan. Aset tetap digunakan untuk produksi barang dan jasa maupun 

untuk mendukung operasional perusahaan. Modal yang tertanam dalam bentuk 

aset tetap jumlahnya cukup besar sehingga menjadi item laporan keuangan yang 

mendapat  perhatian lebih besar dari principal. Manajemen sebagai agen yang 

mengelola perusahaan, memiliki informasi yang lebih banyak daripada principal 

termasuk informasi alokasi modal untuk mendanai aset tetap. Sesuai dengan teori 

agensi, manajemen melakukan revaluasi aset tetap sebagai upaya untuk 

mengurangi asimetri informasi dengan principal. Revaluasi akan menyajikan aset 

tetap pada nilai wajar, sehingga principal dan pemakai laporan keuangan dapat 

mengetahui posisi terkini aset.  

Teori akuntansi positif juga diimplementasikan dalam bentuk tindakan 

oportunis manajemen saat memilih metode akuntansi untuk mengukur aset tetap 

setelah pengakuan awalnya. Manajemen berusaha memaksimalkan kegunaan 

mereka dengan melakukan analisis biaya dan manfaat dari keputusan revaluasi. 

Proses dan biaya untuk melakukan revaluasi cukup besar, sehingga keputusan 

revaluasi akan berharga ketika aset tetap memiliki porsi yang besar dalam 

komponen aset. Revaluasi memungkinkan peningkatan yang signifikan pada aset. 

Argumennya bahwa aset tetap dapat menggambarkan ekspektasi kas yang akan 

diterima jika aset tetap itu dijual. Maka, perusahaan dengan proporsi aset tetap 
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yang besar akan menggunakan metode pengukuran dan pengakuan aset tetap yang 

lebih mencerminkan nilai aset yang sesungguhnya (Manihuruk dan Farahmita, 

2015). Kreditur melihat basis aset yang kuat, akan menambah tingkat kepercayaan 

kreditur sehingga mau melonggarkan kapasitas pinjaman. Pinjaman yang 

diperoleh dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.  

Proporsi aset tetap rendah menandakan porsi aset tetap sedikit jumlahnya 

dari keseluruhan total aset. Revaluasi  tidak cukup berharga dilakukan karena 

dampak yang ditimbulkan juga tidak besar. Hal ini tidak sebanding dengan biaya 

untuk melakukan revaluasi yang cukup mahal. Biaya revaluasi menjadi 

pertimbangan manajemen untuk tidak melakukan revaluasi saat porsi aset tetap 

sedikit. Penulis berargumen, perusahaan dengan kepemilikan aset tetap besar lebih 

berpotensi untuk melakukan revaluasi aset tetap. Sebaliknya, perusahaan dengan 

proporsi aset tetap rendah, kecil potensinya untuk melakukan revaluasi aset tetap. 

Manihuruk dan Farahmita (2015) serta Tay (2009) berhasil menemukan pengaruh 

positif proporsi aset tetap terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Maka hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut 

H4: Proporsi aset tetap berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap. 

2.11.5. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Perusahaan dengan potensi pertumbuhan cenderung diawasi oleh 

kompetitor, pemilik modal, dan pemerintah. Stakeholder tersebut melakukan 

pengawasan dengan melihat laporan keuangan untuk mengetahui kondisi finansial 

perusahaan. Padahal mereka memiliki informasi yang terbatas karena tidak terjun 
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langsung dalam pengelolaan perusahaan. Sebaliknya, agen selaku pihak yang 

menyajikan laporan keuangan memiliki informasi lebih banyak karena terjun 

langsung dalam mengelola perusahaan. Teori agensi menyebutkan bahwa terjadi 

asimetri informasi antara agen dan principal. Revaluasi aset tetap dilakukan 

sebagai sarana untuk menjembatani asimetri informasi dengan 

mengkomunikasikan informasi nilai wajar aset tetap kepada stakeholder. 

Stakeholder potensial, misalnya calon investor dan calon kreditur merasa lebih 

yakin untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman pada perusahaan setelah 

mengetahui nilai wajar aset tetap. 

Perusahaan dalam kondisi tumbuh digambarkan adanya peningkatan total 

aset pada tahun ini dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, perusahaan dalam kondisi 

tumbuh, membutuhkan sumberdaya finansial untuk membiayai aktivitasnya. 

Perusahaan membutuhkan banyak dana untuk meluaskan cakupan bisnis dan 

membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Sumberdaya finansial dapat 

diperoleh dengan cara melakukan pinjaman kepada kreditur. Kreditur akan 

menelaah informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, untuk melihat 

kemampuannya melunasi utang sebelum memutuskan memberi pinjaman. 

Manajemen perusahaan mungkin melakukan revaluasi aset tetap sebagai upaya 

memperkuat basis aset sehingga memberi keyakinan bahwa tersedia aset tetap 

yang cukup besar sebagai jaminan utang. Uraian tersebut mendasari penarikan 

hipotesis berikut 

H5: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian hypothesis testing study (pengujian hipotesis), untuk menguji pengaruh 

antar variabel yang dihipotesakan. Penelitian kuantitatif menggunakan statistik 

untuk menganalisis data penelitian, yang berusaha mengkuantifikasikan data yang 

diperolehnya dalam suatu angka atau bilangan (Wahyudin, 2015: 17). 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

tahunan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Data yang dikumpulkan 

merupakan data pooling karena terdiri dari gabungan data time series dan cross 

section. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode 

penelitian secara berturut-turut adalah tahun 2012, 2013, dan 2014. Seluruh 

anggota populasi akan diteliti dan menjadi sampel penelitian sehingga disebut 

penelitian populasi (Wahyudin, 2015: 118). Penelitian populasi dipilih dengan 

tujuan untuk memberikan data empiris dan hasil keputusan yang lebih akurat.  

Tabel 3.1. berikut ini merinci perusahaan sampel tiap sub sektor. 
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Tabei 3.1. 

Perusahaan sampel tiap subsektor 

No. Subsektor Jumlah 

1. Energi 3 

2. Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara & Sejenisnya 3 

3. Telekomunikasi 6 

4. Transportasi 7 

5. Konstruksi Non Bangunan 6 

 Jumlah 25 

 Periode penelitian selama 3 tahun 75 unit analisis 

Sumber: ICMD 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dikelompokan menjadi: 

a. Variabel bebas/independen, adalah variabel yang secara fungsional dapat 

mempengaruhi variabel lainnya (Wahyudin, 2015: 35).  

b. Variabel terikat/dependen adalah variabel yang secara fungsional 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara empiris akan 

diuji perubahan nilai atau perilakunya berdasarkan perlakuan (treatment) 

atau pengaruh dari variabel independen (Wahyudin, 2015: 35). 

3.3.1. Revaluasi Aset Tetap 

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang 

diakibatkan kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya 

nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh 

devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak 

lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo & Ilyas, 2002: 114). 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu revaluasi aset tetap berskala 

ukuran non-metrik (nominal) atau kategori. Skala ukuran nominal merupakan 
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skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subyek 

yang dinyatakan dalam bilangan atau angka yang melekat pada variabel hanyalah 

berperan sebagai simbol atau lambang belaka dan berfungsi sebagai label kategori 

semata tanpa nilai instrinsik dan tidak memiliki arti apa-apa (Ghozali, 2013: 4). 

Maka dalam regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy 

dengan memberi kode 0 dan 1 (Ghozali, 2013: 178).  Dengan menggunakan 

variabel dummy revaluasi aset tetap dikategorikan berdasarkan perusahaan yang 

melakukan dan tidak melakukan revaluasi aset tetap. Perusahaan yang melakukan 

revaluasi aset tetap dikategorikan dengan kode 1 dan untuk perusahaan yang tidak 

melakukan revaluasi aset tetap dikategorikan dengan kode 0. 

3.3.2. Leverage 

Leverage menggambarkan proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitas 

(Murhadi, 2015: 61). Variabel ini diukur dengan skala rasio yaitu DR (Debt  

Ratio). Debt Ratio menunjukan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan 

yang didanai oleh seluruh krediturnya. Debt Ratio diperoleh dengan cara: 

           
          

           
 

3.3.3. Likuiditas 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya (Halsey, 2005: 185). Penelitian ini mengukur 

likuiditas dengan Current Ratio atau rasio lancar. Rasio lancar yaitu perbandingan 

antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar (Munawir, 2012: 72). Halsey 

(2005: 186) menyebutkan aktiva lancar adalah kas dan aktiva lain yang secara 

wajar dapat 1) direalisasi sebagai kas atau 2) dijual atau digunakan selama satu 
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tahun (atau) dalam siklus operasi normal perusahaan jika lebih dari satu tahun. 

Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 

periode waktu yang relatif pendek, biasanya satu tahun. Rasio lancar diperoleh 

dengan cara 

             
             

                
 

3.3.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Penentuan besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total 

penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva 

(Seftianne dan Handayani, 2011). Indikator ukuran perusahaan dalam penelitian 

ini adalah total penjualan. 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Penjualan 

3.3.5. Proporsi Aset Tetap 

Proporsi aset tetap merupakan proporsi aset perusahaan yang terdiri dari 

aktiva tetap (Tay, 2009). Definisi aset tetap menurut PSAK No.16 adalah aset 

berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif, dan b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Variabel proporsi aset tetap dihitung sebagai berikut 
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3.3.6. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan merupakan perubahan total aset baik 

berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu 

periode (Kusumajaya, 2011). Variabel pertumbuhan perusahaan dihitung sebagai 

berikut 

                      

 
                                              

                       
 

Definisi dan pengukuran tiap variabel dirangkum dalam Tabel 3.2. berikut 

Tabel 3.2. 

Variabel Penelitian dan Indikator Pengukuran 

Variabel Definisi Indikator 

Revaluasi aset 

tetap 

Revaluasi adalah penilaian 

kembali aset tetap perusahaan, 

yang diakibatkan kenaikan 

nilai aset tetap tersebut di 

pasaran atau karena rendahnya 

nilai aset tetap dalam laporan 

keuangan perusahaan yang 

disebabkan oleh devaluasi 

atau sebab lain, sehingga nilai 

aset tetap dalam laporan 

keuangan tidak lagi 

mencerminkan nilai yang 

wajar 

angka 1 untuk perusahaan 

yang melakukan revaluasi aset 

tetap pada tahun penelitian dan 

angka 0 untuk perusahaan 

yang tidak melakukan 

revaluasi aset tetap pada tahun 

penelitian 

Leverage Leverage menggambarkan 

proporsi utang terhadap aset 

ataupun ekuitas 

   
          

           
 

Likuiditas Likuiditas mengacu pada 

kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya 

   
             

                
 

Ukuran 

perusahaan 

Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan. 

Penentuan besar kecilnya 

perusahaan dapat ditentukan 

berdasarkan total penjualan, 

 

 

LnTotal Penjualan 
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Variabel Definisi Indikator 

total aktiva, rata-rata tingkat 

penjualan dan rata-rata total 

aktiva . 

Proporsi aset 

tetap 

Proporsi aset tetap merupakan 

proporsi aset perusahaan yang 

terdiri dari aktiva tetap 

                

          
 

Pertumbuhan 

perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan 

merupakan merupakan 

perubahan total aset baik 

berupa peningkatan maupun 

penurunan yang dialami oleh 

perusahaan selama satu 

periode 

 

                     
                          

                       
 

Sumber: berbagai penelitian, 2016 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data pooling. Data 

sekunder yakni data yang bersumber bukan dari sumber data secara langsung, 

melainkan melalui perantara atau media (Kuncoro 2009: 148). Data pooling 

adalah kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan (cross section). Data 

berupa laporan keuangan perusahaan sampel dengan tahun penelitian 2012-2014, 

serta data yang tercantum dalam ICMD. Sumber data berasal dari website Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id) , ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 

dan website perusahaan yang bersangkutan. 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data yang diperlukan mengenai objek penelitian. Penelitian 

ini mengunakan teknik dokumentasi. Teknik studi dokumenter (documentary 

study) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun 

elektronik (Sukmadinata, 2009: 221). Wahyudin (2015: 130) menyebutkan teknik 

http://www.idx.co.id/
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dokumentasi digunakan jika telah tersedia informasi, bahwa data yang dibutuhkan 

dalam penelitian telah digunakan dalam bentuk arsip, tulisan, suara, gambar, atau 

dokumen lainnya.  

 

3.5. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi 

logistik.  

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan 

gambaran distribusi frekuensi, nilai maksimum, nilai minimum dan standar 

deviasi variabel yang ada dalam penelitian yaitu revaluasi aset tetap, leverage, 

likuiditas, ukuran perusahaan, proporsi aset tetap, dan pertumbuhan perusahaan. 

3.5.2. Regresi Logistik 

Rokhman (2010) menyebutkan bahwa regresi logistik digunakan untuk 

mengetahui pengaruh satu variabel independen atau lebih (X) terhadap satu 

variabel dependen (Y), dengan syarat: 

a. Variabel dependen harus merupakan variabel dummy yang hanya punya 

dua alternatif 

b. Variabel independen mempunyai skala data interval atau rasio 

Hosmer dan Lemeshow dalam Maria (2005) menyebutkan regresi logistik 

adalah suatu metode analisis statistik yang menggambarkan hubungan antara 

variabel dependen yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih 

variabel independen.  



62 
 

 
 

 

1. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data (Ghozali, 

2013: 340). Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 

 Dari hipotesis ini, jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar 

supaya model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi 

Likelihood. Likelihood dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesakan menggambarkan data input. Output SPSS memberikan dua nilai -

2LogL, yaitu satu untuk model yang hanya memasukan konstanta saja. Nilai -

2LogL yang kedua adalah untuk model dengan konstanta dan variabel bebas. Ini 

digunakan untuk menentukan jika variabel bebas ditambahkan dalam model 

apakah secara signifikan memperbaiki model fit.  

2. Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Kelayakan model regresi dinilai berdasarkan uji Hosmer dan Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga 

model dapat dikatakan fit). Jika nilai chi-square pada Hosmer dan Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test statistik sama dengan atau kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, 

yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness of Fit tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. Jika nilai statistik Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit lebih 
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besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya.  

Cox dan Snell R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran 

R
2
 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood 

dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke 

R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan 

bahwa nilainya bervariasi dari 0 dan sampai 1. Nilai Nagelkerke R square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R
2
 pada multiple regression.  

Tabel Klasifikasi 2x2 untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan 

salah. Pada kolom merupakan 2 nilai prediksi dan pada baris menunjukan nilai 

observasi sesungguhnya  dari variabel dependen. 

3. Uji Hipotesis 

Model regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  
 

   
  β0 + β1LEV -β2LIK +β3Ukuran +β4PAT + β5PP 

Keterangan: 

  
 

   
 = Probabilitas perusahaan, kode 1 jika perusahaan 

melakukan revaluasi dan 0 jika perusahaan tidak melakukan revaluasi 

β0 = nilai koefisien konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 = berturut-turut untuk nilai koefisien variabel independen 

LEV = Leverage 

LIK = Likuiditas 

Ukuran = Ukuran Perusahaan 
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PAT = Proporsi Aset Tetap 

PP = Pertumbuhan Perusahaan 

 Analisis regresi logistik dilakukan dengan menggunakan program IBM 

SPSS versi 21. Pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen yaitu leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, 

proporsi aset tetap, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu keputusan melakukan revaluasi aset tetap. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig) 

dengan tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria: 

1. H0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α) 

5%. Hal ini bermakna H alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan 

bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak 

2. H0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α) 5%. Hal ini 

bermakna H alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan bahwa 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrasturktur, 

utilitas dan transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berturut-turut 

selama 3 tahun penelitian yaitu 2012, 2013, 2014. Jumlah unit analisis sebanyak 

75 perusahaan yang terbagi dalam 5 subsektor (Gambar 4.1. dan lampiran 1). 

Seluruh anggota populasi akan diteliti dan menjadi sampel penelitian sehingga 

disebut penelitian populasi (Wahyudin, 2015: 118).  

 
Gambar 4.1. Diagram Perusahaan Sampel Tiap Subsektor 

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian 

 

 

 

Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 
Transportasi  

Energi

Jalan Tol, Pelabuhan,
Bandara & Sejenisnya

Telekomunikasi

Transportasi

Konstruksi non Bangunan

23% 

18% 11% 
11% 

31% 
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Peneliti menggunakan data sekunder yang diambil dari dokumen yang 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Yaitu berupa laporan keuangan 

tahun 2012, 2013 dan 2014 yang tersedia di website Bursa Efek Indoneia 

(www.idx.com), ICMD (Indonesian Capital market Directory) dan website 

perusahaan yang bersangkutan.  

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik 

variabel yang diteliti. Analisis ini digunakan untuk melihat distribusi data yang 

dijadikan sampel serta memberikan gambaran atau informasi suatu data mengenai 

nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. 

Variabel yang diteliti meliputi revaluasi aset tetap, leverage, likuiditas, ukuran 

perusahaan, proporsi aset tetap, dan pertumbuhan perusahaan.  

 Variabel revaluasi aset tetap tergolong sebagai variabel dummy sehingga 

lebih tepat menggunakan analisis frekuensi seperti disajikan dalam Tabel 4.1. 

berikut ini 

Tabel 4.1. 

Analisis Frekuensi Variabel Revaluasi Aset Tetap 

REVALUASI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak revaluasi 

63 84.0 84.0 84.0 

revaluasi 12 16.0 16.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

    Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
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 Hasil analisis frekuensi tersebut menunjukan  nilai observasi (N) adalah 75 

perusahaan. Perusahaan dengan skor 1 merupakan kategori perusahaan yang 

melakukan revaluasi aset tetap, sedangkan perusahaan dengan skor 0 adalah 

kategori perusahaan yang tidak melakukan revaluasi aset tetap. Hanya 16% dari 

total sampel, perusahaan melakukan revaluasi yaitu sebanyak 12 perusahaan. 

Sedangkan 63 perusahaan sisanya tidak melakukan revaluasi aset tetap yaitu 

sebesar 84%. Daftar nama perusahaan yang melakukan revaluasi di tahun 2012, 

2013, dan 2014 dapat dilihat pada lampiran. 

 
Gambar 4.2. Grafik Klasifikasi Jumlah Perusahaan yang 

Melakukan Revaluasidan Tidak Melakukan Revaluasi  

 Sumber: data sekunder yang diolah, 2016  

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang 

melakukan revaluasi jumlahnya sama dan belum mengalami peningkatan dari 

tahun 2012, 2013 ke 2014 yaitu 4 perusahaan tiap tahun. Perusahaan yang 

melakukan revaluasi yaitu PT Buana Listya Tama Tbk, PT Berlian Laju Tanker 

Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Sidomulyo Selaras Tbk merupakan 

subsektor transportasi dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk merupakan subsektor 

konstruksi non bangunan. 
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Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel leverage, likuiditas, ukuran 

perusahaan, proporsi aset tetap dan pertumbuhan perusahaan disajikan dalam 

Tabel 4.2. berikut ini 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Independen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

LEVERAGE 75 .21 2.66 .6604 .42551 

LIKUIDITAS 75 .03 7.46 1.3447 1.32864 

UKURAN 75 11.76 18.31 14.7047 1.69641 

PROPORSI 75 .01 .95 .4421 .32560 

PERTUMBUH 75 -.60 1.08 .1889 .26779 

Valid N 

(listwise) 

75     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

1. Leverage 

Leverage menggambarkan proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitas. 

Peneliti mengukur leverage menggunakan Debt Ratio. Yaitu perbandingan antara 

total hutang terhadap total aset. Makin tinggi DR akan menunjukan makin 

beresiko perusahaan karena makin besar utang yang digunakan untuk pembelian 

asetnya. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 

4.2. menunjukan bahwa unit analisis dalam penelitian ini (N) adalah 75. Nilai 

minimum leverage adalah 0,21 yang dimiliki oleh PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 

pada tahun 2014. Perusahaan memiliki total utang cukup rendah apabila 

dibandingkan total asetnya. Sedangkan nilai maksimum leverage 2,66 dimiliki 

oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk pada tahun 2014. Nilai rata-rata variabel 
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leverage sebesar 0,6604 melebihi standar deviasinya 0,42551 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data leverage variasinya rendah. Tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah pembacaan data leverage ditunjukan pada  Tabel 4.3. berikut ini 

Tabel 4.3. 

Distribusi Frekuensi Variabel Leverage 

No Kelas Interval Kriteria Frekuensi % 

1 0,21 - 0,61 Sangat Rendah 43 57,33 

2 0,62 – 1,02 Rendah 18 24,00 

3 1,03 – 1,43 Sedang 11 14,66 

4 1,44 – 1,84 Tinggi 1 1,33 

5 1,85 – 2,26 Sangat Tinggi 2 2,66 

Jumlah  75 100% 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 
 

Gambar 4.3. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Leverage 

   Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.3. menunjukan penyebaran data leverage perusahaan yang diteliti. 

Lebih dari 50% memiliki leverage yang sangat rendah yaitu sejumlah 43 

perusahaan. Rasio DR kecil, maka hutang yang dimiliki perusahaan juga kecil dan 

ini menunjukan risiko kegagalan pembayaran pinjaman perusahaan semakin kecil. 

Terdapat 18 perusahaan pada kategori rendah, 11 perusahaan pada kategori 

sedang 1 perusahaan pada kategori tinggi dan 2 perusahaan pada kategori sangat 
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tinggi. DR yang tinggi menunjukan tingkat hutang perusahaan cukup besar. Total 

hutang yang besar menunjukan rasio kegagalan pembayaran perusahaan untuk 

mengembalikan pinjaman semakin tinggi.  

2. Likuiditas 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo menggunakan aktiva lancar 

yang tersedia. Penelitian ini mengukur likuiditas dengan current ratio yaitu 

perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar.  

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang disajikan dalam Tabel 4.2. 

menunjukan bahwa unit analisis dalam penelitian ini (N) adalah 75. Variabel 

likuiditas memiliki nilai minimum sebesar 0,03 yang dimiliki oleh PT Bakrie 

Telecom Tbk pada tahun 2014. Nilai maksimum sebesar 7,46 yang dimiliki oleh 

PT Nusantara Infrastructure Tbk. Likuiditas PT Nusantara Infrastructur Tbk yang 

sangat tinggi menunjukan kemampuan membayar hutang jangka pendek yang 

cukup baik yaitu kekayaan lancarnya 7,46 kali utang lancarnya. Sebaliknya, rasio 

likuiditas yang rendah seperti yang dimiliki PT Bakrie Telecom Tbk menunjukan 

kemampuan melunasi hutang jangka pendek rendah. Nilai rata-rata likuiditas 

perusahaan sebesar 1,3447 dan standar deviasi sebesar 1,32864. Nilai rata-rata < 

standar deviasinya menunjukan bahwa rata-rata likuiditas perusahaan yang diteliti 

cukup homogen. Tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah pembacaan data 

likuiditas ditunjukan pada  Tabel 4.4. berikut ini 
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Tabel 4.4. 

Distribusi Frekuensi Variabel Likuiditas 

No Kelas Interval Kriteria Frekuensi % 

1 0,03 – 1,51 Sangat Rendah 54 72,00 

2 1,52 – 3,00 Rendah 14 18,66 

3 3,01 – 4,49 Sedang 4 5,33 

4 4,50 – 5,98 Tinggi  2 2,66 

5 5,99 – 7,46 Sangat Tinggi 1 1,33 

Jumlah  75 100% 

  Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 

 Gambar 4.4. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Likuiditas 
Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

Murhadi (2015: 57) menyebutkan bahwa rasio lancar yang 

direkomendasikan adalah sekitar 2. Rasio lancar yang tinggi menunjukan bahwa 

perusahaan memiliki aktiva lancar yang cukup untuk melunasi utang jangka 

pendeknya. Jika rasio ini rendah, maka perusahaan berada pada posisi yang 

kurang baik, karena kemampuan membayar utang jangka pendeknya rendah. 

Rasio lancar yang terlalu tinggi, bermakna bahwa perusahaan terlalu banyak 

menyimpan aset lancar. Sebaliknya rasio lancar yang rendah atau < 1 

mencerminkan adanya risiko perusahaan yang tidak mampu memenuhi likuiditas 

saat jatuh tempo. 

0

10

20

30

40

50

60

Interval

0,03-1,51

1,52-3,00

3,01-4,49

4,50-5,98

5,99-7,46



72 
 

 
 

 Berdasarkan data likuiditas perusahaan yang diteliti memiliki nilai yang 

bervariasi. Sebanyak 38 perusahaan memiliki likuiditas yang cukup rendah yaitu 

< 1,00. Sebanyak 25 perusahaan perusahaan berada pada likuiditas yang 

direkomendasikan yaitu sekitar 2,00. Ada 12 perusahaan dengan likuiditas yang 

tinggi yaitu > 2,00.  

3. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

(Seftianne dan Handayani, 2011). Penelitian ini menggunakan logaritma natural 

dari penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian 

statistik deskriptif yang disajikan dalam Tabel 4.2. menunjukan bahwa unit 

analisis dalam penelitian ini (N) adalah 75. Nilai minimum ukuran perusahaan 

adalah 11,76. Perusahaan dengan penjualan paling sedikit yaitu Rp 

128.068.000.000 adalah PT Sidomulyo Selaras Tbk tahun 2012. 

 Sementara nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 18,31 dimiliki oleh 

PT Telekomunkasi Indonesia Tbk dengan penjualan sebesar 

Rp89.696.000.000.000 pada tahun 2014. Rata-rata ukuran perusahaan sebesar 

14,7047 dan standar deviasi 1,69641. Data ukuran perusahaan cukup homogen 

yaitu memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasinya. Tabel 

distribusi frekuensi untuk mempermudah pembacaan data ukuran perusahaan 

ditunjukan pada  Tabel 4.5. berikut ini 
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Tabel 4.5. 

Distribusi Frekuensi Variabel Ukuran Perusahaan 

No Kelas Interval Kriteria Frekuensi % 

1 11,76 – 13,06 Sangat Kecil 11 14,66 

2 13,07 – 14,37 Kecil 29 38,66 

3 14,38 – 15,68 Sedang 13 17,33 

4 15,69 – 16,99 Besar 12 16,00 

5 17,00 – 18,31 Sangat Besar 10 13,33 

Jumlah  75 100% 

  Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 

Gambar 4.5. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Ukuran 

Perusahaan 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2016  

Tabel 4.5. menunjukan penyebaran data ukuran perusahaan. Frekuensi 

terbanyak adalah perusahaan ukuran kecil sejumlah 29 perusahaan. Terdapat 11 

perusahaan berukuran kecil, dan 13 perusahaan berukuran sedang. Perusahaan 

dengan ukuran besar sejumlah 12 dan sejumlah 10 perusahaan berukuran sangat 

besar.  

4. Proporsi Aset Tetap 

 Proporsi aset tetap adalah proporsi aset perusahaan yang terdiri dari aktiva 

tetap (Tay, 2009). Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif yang disajikan 

dalam Tabel 4.2. menunjukan bahwa unit analisis dalam penelitian (N) adalah 75. 
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Variabel proporsi aset tetap memiliki nilai minimum 0,01 yang dimiliki oleh 

beberapa perusahaan diantaranya PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 2012, PT 

Nusantara Infrastruktur Tbk 2012, PT Tower Bersama Tbk 2012. Artinya hanya 

1% aset tetap dalam komposisi aset perusahaan-perusahaan tersebut. Nilai 

maksimum 0,95 yang dimiliki PT Leyand Internasional Tbk tahun 2013. 

Perusahaan memiliki porsi aset tetap yang besar yaitu Rp 970.131.000.000 atau 

95% dari total aset perusahaan. Nilai rata-rata aset tetap yaitu 0,4421 dan standar 

deviasi 0,32560. Data variabel proporsi aset tetap variasinya rendah  karena lebih 

besar dari standar deviasinya. Tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah 

pembacaan data proporsi aset tetap ditunjukan pada  Tabel 4.6.berikut ini 

Tabel 4.6. 

Distribusi Frekuensi Variabel Proporsi Aset Tetap 

No Kelas Interval Kriteria Frekuensi % 

1 0,01 – 0,19 Sangat Kecil 23 30,66 

2 0,20 – 0,38 Kecil 10 13,33 

3 0,39 – 0,57 Sedang 5 6,66 

4 0,58 – 0,76 Besar 17 22,66 

5 0,77 – 0,95 Sangat Besar 20 26,66 

Jumlah  75 100% 

   Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 
 Gambar 4.6. Diagram Klasifikasi Data Proporsi Aset Tetap 

 Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
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 Tabel 4.6. menunjukan pengelompokan data proporsi aset tetap. Jumlah 

perusahaan dengan proporsi aset tetap sangat kecil sejumlah 23 perusahaan 

hampir sebanding dengan perusahaan yang proporsi aset tetapnya sangat besar 

yaitu sejumlah 20 perusahaan. Sisanya yaitu 10 perusahaan dengan proporsi aset 

tetap kecil, 5 perusahaan dengan proporsi aset tetap sedang dan 17 perusahaan 

dengan proporsi aset tetap besar.  

5. Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan merupakan perubahan total aset baik berupa 

peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu 

periode. Variabel ini diukur dengan melihat selisih total aset yang dimiliki 

perusahaan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya terhadap total aset 

periode sebelumnya.  

 Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif yang disajikan dalam Tabel 

4.2. menunjukan bahwa unit analisis dalam penelitian (N) adalah 75. Nilai 

minimum pertumbuhan perusahaan -0,60 yang dimiliki oleh PT Berlian Laju 

Tanker tahun 2012. Tanda negatif menunjukan perusahaan tidak sedang tumbuh, 

justru perusahaan sedang dalam kondisi penurunan. Hal ini terjadi karena total 

aset pada tahun 2013 menurun jumlahnya dari tahun 2012. Nilai maksimum 1,08 

dimiliki oleh PT Tower Bersama Group tahun 2012. Tabel distribusi frekuensi 

untuk mempermudah pembacaan data proporsi aset tetap ditunjukan pada  Tabel 

4.7.berikut ini 
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Tabel 4.7. 

Distribusi Frekuensi Variabel Pertumbuhan Perusahaan 

No Kelas Interval Kriteria Frekuensi % 

1 -0,60 – (-0,27) Sangat Rendah 15 20,00 

2 -0,26 – 0,07 Rendah 9 12,00 

3 0,08 – 0,41  Sedang 37 49,33 

4 0,42 – 0,75 Tinggi 12 16,00 

5 0,76 - 1,08 Sangat Tinggi 2 2,66 

Jumlah  75 100% 

   Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 

Gambar 4.7. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Pertumbuhan 

Perusahaan 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 

Berdasarkan Gambar 4.7. menunjukan bahwa angka pertumbuhan perusahaan 

yang diteliti memiliki nilai yang bervariasi. Rata-rata pertumbuhan perusahaan 

0.1889 dan standar deviasi 0,26779. Nilai rata-rata pertumbuhan perusahaan lebih 

kecil dari standar deviasinya sehingga data pertumbuhan perusahaan cukup 

bervariasi. Sebanyak 15 perusahaan memiliki nilai minus, artinya perusahaan 

tidak mengalami pertumbuhan justru mengalami penurunan. Sisanya yaitu 60 

perusahaan mengalami pertumbuhan namun dengan angka yang bervariasi. 
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4.1.3. Analisis Regresi Logistik 

 Peneliti menggunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel 

independen yaitu leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, proporsi aset tetap dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap variabel dependen yaitu keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap.  

1. Menilai keseluruhan Model (Overall Fit Model) 

 Pengujian keseluruhan model untuk menguji fit atau tidaknya model dengan 

data yang diteliti. Pada regresi logistik dengan melihat nilai -2Log Likelihood. 

Likelihood dari model adalah probabilitas model yang dihipotesakan 

menggambarkan data input. Supaya model fit dengan data, maka kita tidak boleh 

menolak H0. H0 mengatakan bahwa model yang dihipotesakan fit dengan data. 

Output SPSS memberikan 2 nilai -2Log Likelihood. Nilai -2Log Likelihood yang 

pertama pada Tabel 4.8. adalah model hanya dengan memasukan konstanta saja. 

Sementara nilai -2Log Likelihood pada Tabel 4.9. untuk model dengan konstanta 

dan variabel bebas. 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Overall Fit Model Hanya Konstanta 

Block number 0 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 66.909 -1.360 

2 65.957 -1.632 

3 65.950 -1.658 

4 65.950 -1.658 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

     Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 
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Tabel 4.9. 

Hasil Uji Overall Fit Model Semua Variabel Independen 

Block number 1 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant LEV LIK Ukuran IAT PP 

Step 1 

1 56.448 -3.324 1.622 .096 .030 .573 .360 

2 53.329 -5.238 2.366 .120 .080 .978 .758 

3 53.108 -6.124 2.696 .124 .109 1.161 .971 

4 53.105 -6.240 2.742 .124 .113 1.182 .998 

5 53.105 -6.242 2.742 .124 .113 1.182 .998 

6 53.105 -6.242 2.742 .124 .113 1.182 .998 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 65.950 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

    Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.8. menunjukan nilai -2Log Likelihood pada (Block number = 0) 

adalah 65,950 untuk model dengan konstanta saja. Sedangkan Tabel 4.9. 

menunjukan nilai -2Log Likelihood adalah 53,105. Nilai Block number 0 lebih 

besar daripada Block number 1 yang mengindikasikan adanya penurunan atau 

selisih sebesar 12,845.  Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa model regresi 

semakin baik karena fit dengan data. 

2. Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Uji kelayakan model regresi dapat dilihat dari nilai chi-square pada Tabel 

4.10. Nilai chi-square sebesar 2,949 dengan probabilitas signifikansi sebesar 

0,890. Nilai signifikansi ini lebih besar dari α 0,05 maka, secara statistik H0 tidak 

dapat ditolak. H0 berbunyi bahwa tidak terdapat perbedaan sigifikan antara model 

dengan nilai observasinya. Model mampu memprediksi nilai observasinya atau 
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dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima. 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.949 7 .890 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 Untuk mengetahui kemampuan  variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen dengan melihat nilai Cox & Snell R Square dan nilai 

Nagelkerke R Square yang disajikan pada Tabel 4.11. berikut. Nilai-nilai tersebut 

jika pada regresi linear (OLS) lebih dikenal dengan istilah R-Square. 

Tabel 4.11. 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 53.105
a
 .157 .269 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

      Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 Tabel 4.11. tersebut Nilai Nagelkerke R-Square sebesar 0,269 sedangkan 

nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,157 yang menunjukan bahwa kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,269 

atau 26,9% dan 73,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil uji regresi 

logistik pada Tabel 4.12. berikut menghasilkan output berupa Tabel Klasifikasi 

perusahaan yang menampilkan kekuatan prediksi model regresi logistik 

perusahaan yang melakukan revaluasi dan tidak melakukan revaluasi 
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Tabel 4.12. 

Tabel Klasifikasi 

 Observed Predicted 

 REVALUASI Percentage 

Correct  tidak revaluasi revaluasi 

Step 1 

REVAL

UASI 

tidak revaluasi 62 1 98.4 

revaluasi 9 3 25.0 

Overall Percentage   86.7 

       Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 

Kesimpulannya bahwa kekuatan prediksi perusahaan yang tidak 

melakukan revaluasi aset tetap 98,4%. Hal ini menunjukan bahwa dari total 66 

perusahaan yang tidak melakukan revaluasi, sebanyak 65 perusahaan (98,4%) 

dapat diprediksi oleh model regresi. Sedangkan kekuatan model regresi untuk 

memprediksi keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap adalah sebesar 

25%. Hal ini menunjukan bahwa dari total 12 perusahaan yang melakukan 

revaluasi aset tetap, sebanyak 3 perusahaan (25%) dapat diprediksi secara tepat 

oleh model regresi. Nilai overall percentage sebesar 86,7% menunjukan bahwa 

variabel bebas yang dimasukan ke dalam model yaitu leverage, likuiditas, ukuran 

perusahaan, proporsi aset tetap dan pertumbuhan perusahaan dapat digunakan 

untuk memprediksi keputusan melakukan revaluasi aset tetap dengan ketepatan 

estimasi 86,7%. 

3. Uji Hipotesis 

Model regresi logistik yang terbentuk adalah sebagai berikut 

  
 

   
         + 2,742LEV + 0,124LIK + 0,113Ukuran + 1,182PAT 

+0,998PP 

 



81 
 

 
 

Tabel 4.13. 

Output Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

LEV 2.742 1.246 4.845 1 .028 15.525 1.351 178.473 

LIK .124 .417 .088 1 .767 1.132 .500 2.563 

Ukuran .113 .219 .267 1 .605 1.120 .729 1.720 

PAT 1.182 1.399 .713 1 .398 3.261 .210 50.654 

PP .998 1.350 .547 1 .460 2.713 .192 38.263 

Constant -6.242 3.841 2.640 1 .104 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: LEV, LIK, Ukuran, PAT, PP. 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

Berdasarkan persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat bahwa nilai 

koefisien regresi semua variabel independen adalah positif, namun hanya 1 

variabel independen yang signifikan secara statistik yaitu leverage dengan sig 

0,028 < α 0,05. Setiap unit kenaikan leverage akan meningkatkan log of odds 

perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dengan angka sebesar 2,742. 

Hubungan antara odds dan variabel bebas dapat dijelaskan, bahwa jika variabel 

lain dianggap konstan maka odds perusahaan melakukan revaluasi aset tetap naik 

dengan faktor 15,525 (e
2,742

) untuk setiap unit perubahan LEVERAGE. Variabel 

independen lain tidak signifikan karena nilai sig > 0,05. 

Pengujian hipotesis untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel bebas (independen) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya 

(dependen). Uji hipotesis dilakukan terhadap persamaan model regresi dengan 

melihat taraf signifikansi 5%. Variabel independen dikatakan berpengaruh 

terhadap variabel dependen jika taraf signifikansinya < 0,05 . Hasil uji hipotesis: 
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1. Hasil uji regresi logistik untuk variabel leverage diperoleh nilai signifikansi 

0,028. Apabila dibandingkan dengan α 5% maka nilai 0,028 < 0,05 sehingga 

H1 diterima. Hal ini menunjukan variabel leverage berpengaruh positif 

terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap.  

2. Hasil uji regresi logistik untuk variabel likuiditas nilai signifikansi 0,767 yang 

apabila dibandingkan dengan α 5% maka nilai 0,767 > 0,05 sehingga H2 

ditolak. Hal ini menunjukan variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap. 

3. Hasil uji regresi logistik untuk variabel ukuran perusahaan diperoleh 

signifikansi 0,605 yang apabila dibandingkan dengan α 5% maka nilai 0,605 > 

0,05 sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukan variabel ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap. 

4. Hasil uji regresi logistik untuk variabel proporsi aset tetap diperoleh nilai 

signifikansi 0,398 yang apabila dibandingkan dengan α 5% maka nilai 0,398 > 

0,05 sehingga H4 ditolak. Hal ini menunjukan variabel proporsi aset tetap 

tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap. 

5. Hasil uji regresi logistik untuk variabel pertumbuhan perusahaan diperoleh 

nilai signifikansi 0,460 yang apabila dibandingkan dengan α 5% maka nilai 

0,460 > 0,05 sehingga H5 ditolak. Hal ini menunjukan variabel pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap. 

 

 



83 
 

 
 

Ringkasan hasil uji hipotesis tercantum dalam Tabel 4.14. berikut ini 

Tabel 4.14. 

Simpulan Hasil Uji Hipotesis 

No. Hipotesis Keterangan Hasil 

1. H1 Leverage berpengaruh positif terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap 

Diterima 

2. H2 Likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap 

Ditolak 

3. H3 Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap 

Ditolak 

4. H4 Proporsi aset tetap berpengaruh positif terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap 

Ditolak 

5. H5 Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap 

Ditolak 

   Sumber: data sekunder yang diolah, 2016 

 

4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, maka peneliti akan 

mengidentifikasi setiap hasil yang telah didapatkan dari uji regresi logistik. 

Pembahasan dari setiap uji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.2.1. Pengaruh Leverage terhadap Revaluasi Aset Tetap 

 Pengujian hipotesis 1 untuk menguji contracting factor yaitu leverage.  

Leverage menggambarkan posisi utang terhadap aset ataupun ekuitas (Murhadi, 

2015: 61).  Debt Ratio digunakan untuk mengukur variabel leverage yaitu dengan 

membagi total utang dengan total asetnya. Hasil uji regresi logistik menghasilkan 

koefisien regresi positif, dan secara statistik signifikan karena nilai sig < α 0,05  

H1 diterima dan ini maknanya tinggi rendahnya tingkat leverage berpengaruh 

terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap.  
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Manajemen dihadapkan pada situasi  oportunis untuk memilih metode 

akuntansi yang dapat memaksimalkan nilai mereka seperti yang terkandung dalam 

teori akuntansi positif. Metode akuntansi yang dipilih akan berdampak pada 

penyajian komponen laporan keuangan dan berdampak pada kualitas, keandalan 

dan kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Keputusan untuk melakukan 

revaluasi aset tetap didasarkan pada sejumlah situasi dan motivasi tertentu agar 

bisa memaksimalkan nilai mereka. Salah satu situasi keuangan perusahaan yang 

cukup mendapat perhatian adalah leverage. 

Leverage sebagai faktor kontrak menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi 

dipilih untuk mempengaruhi satu atau lebih perjanjian kontraktual perusahaan, 

misal kontrak dengan pemberi pinjaman. Perusahaan dengan leverage tinggi, akan 

mengurangi kepercayaan kreditur. Tingginya rasio leverage, bermakna 

ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya semakin tinggi pula. 

Kreditur lebih menyukai rasio hutang rendah, karena hal ini menggambarkan 

perlindungan terhadap kreditur saat terjadi likuidasi. Kreditur merasa khawatir 

perusahaan tidak mampu membayar hutang, sehingga melakukan pembatasan 

kapasitas pinjaman. Kapasitas pinjaman yang terbatas akan menghambat 

operasional perusahaan, karena perusahaan tidak mendapat pinjaman yang cukup 

untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Maka dari itu, manajemen memilih menggunakan model revaluasi aset 

tetap daripada model biaya terkait motivasinya menurunkan leverage, sehingga 

meningkatkan kelayakan perusahaan di hadapan kreditur (Manihuruk dan 

Farahmita, 2015). Rasio leverage yang menurun akan memperbaiki reputasi 
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finansial perusahaan di mata kreditur. Kreditur merasa lebih yakin dan mau 

memberikan kapasitas pinjaman yang lebih besar. Sehingga pemasukan dana dari 

utang bisa lebih mudah. Iatridis dan Kilirgiotis (2012) menyebutkan bahwa 

revaluasi aset tetap akan membantu perusahaan dengan kebutuhan modal utang 

yang tinggi, untuk memperkuat posisi keuangan mereka dan memperkuat prospek 

pertumbuhan mereka. Perusahaan dapat berekspansi dan membiayai proyek-

proyek yang menguntungkan perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat leverage rendah cenderung tidak melakukan 

revaluasi. Leverage yang rendah menunjukan utang yang dimiliki perusahaan 

rendah, bermakna perusahaan memiliki ekuitas yang besar untuk membiayai 

aktivitasnya. Dengan demikian kreditur melihat bahwa kondisi keuangan 

perusahaan cukup baik. Penulis berhasil membuktikan bahwa manajemen pada 

perusahaan dengan leverage tinggi lebih mungkin untuk melakukan revaluasi aset 

tetap, seperti telah ditemukan oleh Manihuruk dan Farahmita (2015), dan Iatridis 

dan Kilirgiotis (2012). 

4.2.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Pengujian hipotesis 2 untuk menguji likuiditas yang juga merupakan 

faktor kontrak (contracting factor). Kategori biaya kontrak yaitu menjelaskan 

bahwa kebijakan akuntansi dipilih untuk mempengaruhi satu atau lebih perjanjian 

kontraktual perusahaan. Dalam hal ini focus pada perjanjian kontrak pinjaman 

antara perusahaan dengan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman melakukan 

analisis kelayakan calon debitur dengan melihat kemampuannya membayar utang 

salah satunya yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 
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membayar hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Penelitian ini mengukur 

likuiditas dengan rasio lancar (current ratio).  

Hipotesis awal peneliti adalah likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

keputusan metidak cukup mampu membayar utang jangka pendek.  Peneliti 

memprediksi rendahnya likuiditas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

manajemen untuk merevaluasi aset tetapnya seperti dijelaskan dalam teori 

akuntansi positif.  Motivasi untuk melakukan revaluasi, karena revaluasi 

membantu meningkatkan informasi yang lebih aktual tentang jumlah kas yang 

diterima dari penjualan aset, dan dengan demikian dapat membantu meningkatkan 

kapasitas pinjaman perusahaan serta mengurangi biaya pinjaman (Tay, 2009). 

 Hasil uji regresi logistik menghasilkan koefisien regresi positf namun 

tidak signifikan secara statistik karena nilai sig yaitu 0,762 > 0,05. H2 ditolak dan 

kesimpulannya adalah likuiditas tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk 

merevaluasi aset tetapnya. Meskipun Tay (2009) serta Manihuruk dan Farahmita 

(2015) berhasil membuktikan bahwa perusahaan dengan likuiditas rendah akan 

semakin besar keputusan untuk menggunakan metode revaluasi pada pencatatan 

aset tetap mereka. 

Likuiditas tidak mempengaruhi keputusan untuk melakukan revaluasi 

diduga karena manajemen ragu dengan manfaat dari revaluasi aset tetap. 

Meskipun revaluasi menginformasikan nilai wajar aset tetap yang 

merepresentasikan sejumlah kas yang akan diterima, informasi tersebut kurang 

berguna selama aset tetap tersebut tidak dalam posisi akan dijual. Karena 

kebijakan revaluasi memang tidak memiliki dampak nyata terhadap arus kas 
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perusahaan. Saat mengetahui likuidiatas rendah, manajemen mungkin lebih 

berpikir untuk lebih memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung pada 

kas/aset lancar sehingga dapat memperbaiki likuiditas misalnya, fokus pada 

manajemen piutang dan pengelolaan persediaan. Manajemen tidak sempat 

berpikir secara mendalam dan kurang memperhatikan metode pengukuran aset 

tetap seperti apa yang akan dipilihnya.  

4.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Hipotesis awal, peneliti memprediksi bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap. Ukuran 

perusahaan sebagai proksi faktor politis yaitu terkait dengan pihak ketiga yang 

turut berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Teori akuntansi 

positif yang digunakan sebagai pijakan untuk membangun hipotesis tampaknya 

tidak terbukti. Political Cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan besar 

dengan jumlah penjualan yang besar lebih mungkin untuk menggunakan pilihan 

akuntansi yang mengurangi profit yang dilaporkan. Biaya depresiasi dari revaluasi 

aset akan memperkecil laba, dapat menurunkan biaya politis, sehingga 

mengurangi perhatian dari kalangan konsumen dan media, pemerintah serta 

regulator. 

Namun hasil penelitian ini, justru membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

yang diproksikan dengan total penjualan tidak mempengaruhi keputusan revaluasi 

aset tetap. Hasil uji regresi logistik, menunjukan koefisien regresi adalah positif, 

dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi keputusan melakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor 
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infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-

2014. Penjualan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi 

mengarah pada pendapatan yang diterima dari kegiatan utamanya, berupa 

pendapatan jasa. Pendapatan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi lebih dari 50% nya masih dalam kategori rendah. Akibatnya, 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap sulit diprediksi melalui pendapatan. 

Oleh karena itu pihak manajemen tidak mempertimbangkan ukuran perusahaan 

yang diproksikan oleh penjualan sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan 

melakukan revaluasi aset tetap. 

Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap juga dapat disebabkan karena besar 

kecilnya penjualan tidak serta merta membuat perusahaan ingin memperkecil laba 

yang dilaporkan seperti diprediksi oleh hipotesis biaya politis dalam teori 

akuntansi positif. Manajemen berpikir untuk melaporkan laba secara apa adanya 

baik itu laba yang tinggi atau rendah sebagai upaya transparansi kepada publik. 

Penjualan yang besar akan menghasilkan laba yang tinggi menunjukan kinerja 

yang baik. Perusahaan siap untuk membayar pajak lebih besar dan siap mendapat 

pengawasan dari pihak ketiga.   

Selain itu, manajemen juga berpikir bahwa manfaat revaluasi 

dimungkinkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika revaluasi aset tetap 

dilakukan, memang menambah biaya depresiasi sehingga laba turun, namun 

selisih lebih penilaian kembali aset tetap justru akan menambah laba 

komprehensif. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap juga dikenakan pajak 
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tersendiri, sehingga menambah biaya politis. Seperti disebutkan oleh Nurjanah 

(2013) ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan revaluasi karena 

peningkatan atas revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10%, sehingga tujuan 

revaluasi yang awalnya untuk menghemat pajak tidak berarti karena diikuti oleh 

kenaikan pajak dari kenaikan revaluasi.  

Revaluasi dapat meningkatkan nilai aset, sehingga posisi aset semakin 

kuat dan besar. Hal ini dapat memicu pengawasan yang lebih dari pemerintah 

yang bertentangan dengan motivasi awal melakukan revaluasi adalah untuk 

mengurangi laba supaya mengurangi pengawasan dan perhatian pemerintah. 

Konsisten dengan hasil penelitian Yulistia dkk (2015), Firmansyah dan Sherlita 

(2012), Seng dan Su (2010) yang mendapatkan hasil yang sama. Meskipun 

peneliti lain, Manihuruk dan Farahmita (2015) berhasil menemukan bukti bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan revaluasi 

aset tetap. Perbedaan hasil penelitian mungkin terjadi karena perbedaan sampel 

penelitian. Peneliti melakukan pengujian pada perusahaan sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi di Indonesia. Sementara Manihuruk dan Farahmita 

(2015) melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan di beberapa negara 

ASEAN.  

4.2.4. Pengaruh Proporsi Aset Tetap terhadap Revaluasi Aset Tetap 

 Pengujian hipotesis 4 ditujukan untuk menguji pengaruh variabel proporsi 

aset tetap. Proporsi aset tetap diukur dengan menghitung presentase aset tetap dari 

total aset. Tabel uji regresi logistik menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,438 > 

0,05. H4 ditolak, maknanya besar kecilnya presentase aset tetap tidak 
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mempengaruhi keputusan melakukan revaluasi. Konsisten dengan penelitian Seng 

dan Su (2010), Khairati (2015) serta Yulistia dkk (2015) yang juga menemukan 

tidak adanya pengaruh proporsi aset tetap terhadap revaluasi aset tetap. 

Besar kecilnya proporsi aset tetap tidak menjadi dasar pertimbangan 

manajemen dalam melakukan tindakan oportunis yaitu memilih metode revaluasi 

sebagai metode pengukuran aset tetap setelah pengakuan awalnya. Meskipun aset 

tetap digunakan dalam sebagian besar operasional perusahaan, hal ini tidak 

menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap 

(Khairati, 2015). Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2012, 2013 dan 2014 memiliki proporsi aset tetap 

yang bervariasi dan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sejumlah 30% perusahaan 

memiliki porsi aset tetap yang sangat rendah yaitu pada interval 0,01-0,19 % dari 

keseluruhan aset. Sejumlah 26% dari total sampel memiliki proporsi aset tetap 

yang sangat besar yaitu pada interval 0,77-0,95%. Akibatnya, keputusan 

melakukan revaluasi aset tetap sulit diprediksi melalui proporsi aset tetap. Oleh 

karena itu pihak manajemen tidak mempertimbangkan proporsi aset tetap sebagai 

faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan revaluasi aset tetap. 

Variabel proporsi aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap juga dapat disebabkan karena besar 

kecilnya proporsi aset tetap tidak serta merta membuat nilai wajar aset tetap akan 

naik atau turun. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengukuran aset tetap 

menggunakan model biaya memungkinkan aset tetap kehilangan relevansinya 

karena realitas ekonomi yang telah berubah dilihat dari harga-harga yang telah 
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berubah. Sehingga perusahaan diprediksi menggunakan model revaluasi agar aset 

tetap yang tercatat dalam laporan keuangan lebih relevan karena berdasar pada 

nilai wajarnya. Manajemen tidak mempertimbangkan proporsi aset tetap saat 

memilih menggunakan model revaluasi atau model biaya, tapi 

mempertimbangkan perubahan nilai wajar aset tetap. Perusahaan boleh 

menggunakan model revaluasi meskipun porsi aset tetapnya besar maupun kecil.  

Selain itu, manajemen mungkin berpikir bahwa perusahaan dengan 

proporsi aset tetap besar, tanpa revaluasi pun sudah memiliki nilai aset tetap yang 

besar, sehingga revaluasi tidak terlalu penting untuk dilakukan. Perusahaan 

dengan proporsi aset tetap kecil juga tidak melakukan revaluasi, karena porsi aset 

tetap yang kecil tidak berpengaruh banyak pada asimetri informasi. Bahkan tidak 

terlalu diperhatikan oleh stakeholder. Sehingga, keputusan manajemen untuk 

melakukan revaluasi atau tidak melakukan tidaklah berdasarkan pertimbangan 

porsi aset tetap banyak ataupun sedikit.  

4.2.5. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Revaluasi Aset Tetap 

 Pengujian hipotesis 5 ditujukan untuk menguji pengaruh variabel 

pertumbuhan perusahaan. Teori agensi yang melandasi penarikan hipotesis 

tersebut tidak terbukti. Argumen awal peneliti, perusahaan dalam kondisi tumbuh 

berada dalam kondisi memerlukan sumberdaya finansial untuk membiayai 

aktivitasnya, meluaskan cakupan bisnis dan membiayai proyek-proyek yang 

menguntungkan. Pertumbuhan perusahaan mendorong manajemen untuk 

merevaluasi aset tetapnya sebagai sarana mengkomunikasikan informasi nilai 

wajar kepada stakeholder. Revaluasi bertujuan untuk memberikan informasi nilai 
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sesungguhnya aset tetap, sehingga kreditur tahu berapa nilai terkini dari aset tetap 

yang bisa dijadikan jaminan utangnya. Namun, argumen tersebut tidak terbukti 

seperti ditunjukkan oleh output regresi logistik. Hasil uji regresi logistik 

menunjukan koefisien regresi adalah positif, nilai signifikansi > 0,05 sehingga 

menolak H5. 

Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2012, 2013 dan 2014 memiliki pertumbuhan perusahaan yang 

bervariasi dari tahun ke tahun. Sebanyak 15 perusahaan memiliki nilai minus, 

artinya perusahaan tidak mengalami pertumbuhan justru mengalami penurunan. 

Sisanya yaitu 60 perusahaan mengalami pertumbuhan namun dengan angka yang 

bervariasi dan berfluktuasi. Sejumlah 20% perusahaan memiliki nilai 

pertumbuhan yang sangat rendah yaitu pada interval -0,60 sampai -0,27 %. 

Sejumlah 49,33% dari total sampel perusahaan memiliki nilai pertumbuhan pada 

kategori sedang dan 2,66% perusahaan memiliki nilai pertumbuhan pada kategori 

sangat tinggi.  

 Perusahaan dalam kondisi tumbuh digambarkan dengan adanya 

peningkatan total aset pada tahun tertentu dari tahun sebelumnya. Manajemen 

melihat bahwa tanpa melakukan revaluasi aset tetap pun, aset mereka sudah 

mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Jika melakukan revaluasi aset 

tetap maka akan memperbesar total aset, meningkatkan biaya politis, serta 

membuat perusahaan lebih “terlihat” sehingga lebih diawasi oleh stakeholder. 

Revaluasi aset tetap akan menyerap biaya, yang menyebabkan dana perusahaan 

terpakai untuk membiayai revaluasi. Padahal dalam kondisi tumbuh, perusahaan 
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membutuhkan dana cukup besar untuk meluaskan cakupan bisnis, serta 

membiayai proyek yang menguntungkan.  

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Nurjanah (2013) bahwa 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan 

pertumbuhan perusahaan. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan perusahaan 

terhadap revaluasi mungkin disebabkan  baik di saat perusahaan tumbuh atau 

tidak, perusahaan pasti membutuhkan aset tetap untuk menjalankan operasional 

perusahaan. Teori agensi yang melandasi manajemen melakukan revaluasi untuk 

menyampaikan informasi nilai wajar juga tidak terbukti. Jika manajemen hendak 

memberikan informasi nilai wajar aset tetap sebagai upaya mengurangi asimetri 

informasi, maka perusahaan dapat melakukan revaluasi aset tetap tanpa 

memandang kondisi perusahaan sedang tumbuh atau tidak.  

Variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan melakukan revaluasi aset tetap dapat disebabkan karena tinggi 

rendahnya nilai pertumbuhan tidak serta merta membuat nilai wajar aset tetap ikut 

berubah. Manajemen diprediksi menggunakan model revaluasi agar aset tetap 

yang tercatat dalam laporan keuangan lebih relevan karena adanya perubahan 

pada nilai wajarnya. Bukan dikarenakan naik turun atau tinggi rendahnya 

pertumbuhan perusahaan. Saat nilai aset tetap berubah, perusahaan menggunakan 

model revaluasi meskipun perusahaan dalam kondisi tumbuh atau tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan revaluasi aset tetap, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Leverage berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap. 

2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi aset 

tetap. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi 

aset tetap. 

4. Proporsi aset tetap tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan revaluasi 

aset tetap. 

5. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan 

revaluasi aset tetap. 

 

5.2. Saran 

Penelitian selajutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang 

dimungkinkan mempengaruhi keputusan melakukan revaluasi aset tetap. Variabel 

independen dalam penelitian ini hanya 5 yaitu leverage, likuiditas, ukuran 

perusahaan, proporsi aset tetap, dan pertumbuhan perusahaan. Dengan menguji 
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variabel lain akan membuat penelitian tersebut lebih kaya dan lebih berkembang. 

Variabel lain yang bisa diteliti untuk penelitian selanjutnya misalnya stakeholder 

internasional.  

Penelitian selanjutya dapat menguji pada tahun sebelum dan sesudah 

berlakunya kebijakan pemerintah terkait revaluasi. Pada tahun 2015, pemerintah 

telah memasukan revaluasi dalam Paket Kebijakan Ekonomi Kelima dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian 

Kembali Aktiva Tetap. Adanya kebijakan dan peraturan terbaru tersebut 

memungkinkan ditemukannya hal-hal baru terkait revaluasi aset tetap.  
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Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi berdasarkan sub sektornya 

No. Kode Nama 

Subsektor: Energi 

1. LAPD PT Leyand International Tbk 

2. PGAS PT Perusahaan Gas Negara Tbk 

3. RAJA PT Rukun Raharja Tbk 

 

Subsektor: Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, dan Sejenisnya  

1. CMNP PT Cipta Marga Nusahpala Persada Tbk 

2. JSMR PT Jasa Marga Tbk 

3. META PT Nusantara Infrastructure Tbk 

 

Subsektor: Telekomunikasi 

1. BTEL PT Bakrie Telecom Tbk 

2. EXCL PT XL Axiata Tbk 

3. FREN PT Smartfren Telecom Tbk 

4. INVS PT Inovisi Infracom Tbk 

5. ISAT PT Indosat Tbk 

6. TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

 

Subsektor: Transportasi 

1. ASSA PT Adi Sarana Armada Tbk 

2. BBRM PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 

3. BLTA PT Berlian Laju Tanker Tbk 

4. BULL PT Buana Listya Tama Tbk 

5. CASS PT Cardig Aero Services 

6. GIAA PT Garuda Indonesia Tbk 

7. SDMU PT Sidomulyo Selaras Tbk 

 

Subsektor: Konstruksi Non Bangunan 

1. IBST PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 

2. INDY PT Indika Energy Tbk 

3. SUPR PT Solusi Tunas Pratama Tbk 

4. TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 

5. TOWR PT Sarana Menara Nusantara Tbk 

6. TRUB PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk 
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Lampiran 2 Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No. Kode Nama 

1 ASSA PT Adi Sarana Armada Tbk 

2 BBRM PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 

3 BLTA PT Berlian Laju Tanker Tbk 

4 BTEL PT Bakrie Telecom Tbk 

5 BULL PT Buana Listya Tama Tbk 

6 CASS PT Cardig Aero Services 

7 CMNP PT Cipta Marga Nusahpala Persada Tbk 

8 EXCL PT XL Axiata Tbk 

9 FREN PT Smartfren Telecom Tbk 

10 GIAA PT Garuda Indonesia Tbk 

11 IBST PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 

12 INDY PT Indika Energy Tbk 

13 INVS PT Inovisi Infracom Tbk 

14 ISAT PT Indosat Tbk 

15 JSMR PT Jasa Marga Tbk 

16 LAPD PT Leyand International Tbk 

17 META PT Nusantara Infrastructur Tbk 

18 PGAS PT Perusahaan Gas Negara Tbk 

19 RAJA PT Rukun Raharja Tbk 

20 SDMU PT Sidomulyo Selaras Tbk 

21 SUPR PT Solusi Tunas Pratama Tbk 

22 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 

23 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

24 TOWR PT Sarana Menara Nusantara Tbk 

25 TRUB PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk 
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Lampiran 3 Data Variabel Penelitian 

1. Ringkasan Data Variabel 

No 
Tahun KODE 

REV LEV LIK Ukuran IAT PP 

1 2012 ASSA 0 0,65 1,10 13,58 0,78 0,48 

2 BBRM 0 0,59 0,31 12,71 0,90 0,35 

3 BLTA 1 1,86 0,12 15,29 0,75 -0,60 

4 BTEL 0 0,82 0,27 14,67 0,82 -0,26 

5 BULL 1 0,58 1,06 13,42 0,46 0,37 

6 CASS 0 0,56 1,74 13,82 0,19 0,09 

7 CMNP 0 0,33 5,04 13,71 0,04 0,18 

8 EXCL 0 0,57 0,42 16,86 0,46 0,14 

9 FREN 0 0,65 0,28 14,32 0,69 0,17 

10 GIAA 1 0,61 0,84 17,33 0,34 0,35 

11 IBST 0 0,42 0,52 12,93 0,01 0,36 

12 INDY 0 0,57 1,29 15,80 0,32 0,25 

13 INVS 0 0,22 2,41 14,03 0,14 0,24 

14 ISAT 0 0,65 0,75 16,93 0,76 0,04 

15 JSMR 0 0,60 0,68 16,02 0,02 0,18 

16 LAPD 0 0,38 0,36 12,73 0,91 -0,02 

17 META 0 0,48 1,80 12,51 0,01 0,10 

18 PGAS 0 0,40 4,20 17,03 0,43 0,23 

19 RAJA 0 0,56 0,74 13,93 0,47 0,50 

20 SDMU 0 0,36 1,13 11,76 0,68 0,40 

21 SUPR 0 0,56 1,23 13,18 0,05 0,36 

22 TBIG 0 0,70 1,05 14,36 0,01 1,08 

23 TLKM 0 0,40 1,16 18,16 0,69 0,08 

24 TOWR 1 0,88 1,20 14,63 0,72 0,58 

25 TRUB 0 0,82 1,88 14,05 0,13 -0,30 

26 2013 ASSA 0 0,62 0,49 13,83 0,88 0,03 

27 BBRM 0 0,54 0,62 13,03 0,85 0,49 

28 BLTA 1 2,60 0,51 15,21 0,78 -0,09 

29 BTEL 0 1,11 0,09 14,54 0,83 0,01 

30 BULL 1 0,49 1,86 13,27 0,47 -0,03 

31 CASS 0 0,55 1,53 14,09 0,19 0,15 

32 CMNP 0 0,31 4,14 14,14 0,04 0,27 

33 EXCL 0 0,62 0,74 16,87 0,77 0,14 

34 FREN 0 0,81 0,36 14,70 0,58 0,11 

35 GIAA 1 0,67 0,84 17,65 0,25 0,51 

36 IBST 0 0,24 5,42 13,01 0,01 0,34 

37 INDY 0 0,59 2,19 16,18 0,30 0,25 
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No 
Tahun KODE 

REV LEV LIK Ukuran IAT PP 

38 INVS 0 0,32 1,58 14,33 0,24 0,43 

39 ISAT 0 0,70 0,53 16,99 0,77 -0,01 

40 JSMR 0 0,62 0,78 16,17 0,02 0,13 

41 LAPD 0 0,30 0,17 12,62 0,95 -0,12 

42 META 0 0,32 7,46 12,96 0,01 0,28 

43 PGAS 0 0,38 2,01 17,42 0,43 0,40 

44 RAJA 0 0,56 0,99 14,34 0,44 0,18 

45 SDMU 1 0,43 0,84 12,08 0,75 0,42 

46 SUPR 0 0,64 2,44 13,64 0,05 0,63 

47 TBIG 0 0,78 0,66 14,81 0,01 0,31 

48 TLKM 0 0,39 1,16 18,23 0,68 0,15 

49 TOWR 1 0,77 0,92 14,98 0,72 0,14 

50 TRUB 0 1,06 1,26 14,24 0,12 -0,03 

51 2014 ASSA 0 0,67 0,40 13,95 0,87 0,15 

52 BBRM 0 0,41 1,19 12,95 0,75 0,09 

53 BLTA 1 2,66 0,38 15,18 0,86 -0,14 

54 BTEL 0 1,51 0,03 13,98 0,85 -0,17 

55 BULL 1 0,88 1,05 13,19 0,59 -0,18 

56 CASS 0 0,55 1,67 14,23 0,22 0,18 

57 CMNP 0 0,30 3,96 14,08 0,03 0,10 

58 EXCL 0 0,78 0,86 16,97 0,56 0,58 

58 FREN 0 0,78 0,31 14,90 0,65 0,12 

60 GIAA 1 0,75 0,66 17,71 0,25 0,05 

61 IBST 0 0,21 2,79 13,09 0,02 0,34 

62 INDY 0 0,60 2,10 16,44 0,29 0,00 

63 INVS 0 0,25 1,95 14,16 0,28 0,11 

64 ISAT 0 0,73 0,41 17,00 0,77 -0,02 

65 JSMR 0 0,64 0,84 16,03 0,02 0,14 

66 LAPD 0 0,32 0,18 12,03 0,94 -0,08 

67 META 0 0,42 3,39 13,16 0,03 0,58 

68 PGAS 0 0,52 1,71 17,56 0,40 0,46 

69 RAJA 0 0,52 1,09 14,71 0,35 0,04 

70 SDMU 0 0,48 0,81 11,90 0,74 0,09 

71 SUPR 0 0,86 0,40 13,88 0,04 1,04 

72 TBIG 0 0,81 0,35 15,01 0,02 0,18 

73 TLKM 0 0,39 1,06 18,31 0,67 0,10 

74 TOWR 1 0,74 1,30 15,23 0,71 0,11 

75 TRUB 0 1,11 0,79 14,10 0,11 -0,08 
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2. Data Perusahaan yang Melakukan Revaluasi Aset Tetap 

No. Kode 2012 2013 2014 

1 ASSA 0 0 0 

2 BBRM 0 0 0 

3 BLTA 1 1 1 

4 BTEL 0 0 0 

5 BULL 1 1 1 

6 CASS 0 0 0 

7 CMNP 0 0 0 

8 EXCL 0 0 0 

9 FREN 0 0 0 

10 GIAA 1 1 1 

11 IBST 0 0 0 

12 INDY 0 0 0 

13 INVS 0 0 0 

14 ISAT 0 0 0 

15 JSMR 0 0 0 

16 LAPD 0 0 0 

17 META 0 0 0 

18 PGAS 0 0 0 

19 RAJA 0 0 0 

20 SDMU 0 1 0 

21 SUPR 0 0 0 

22 TBIG 0 0 0 

23 TLKM 0 0 0 

24 TOWR 1 0 1 

25 TRUB 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

Data Total Aset Perusahaan (dalam jutaan rupiah) 

No Kode Total Aset  

1 ASSA 2.108.998 2.172.241 2.507.311 

2 BBRM 1.353.462 2.015.584 2.195.270 

3 BLTA 12.440.102 9.151.507 8.686.062 

4 BTEL 9.052.428 9.128.135 7.588.561 

5 BULL 3.181.190 3.907.722 2.529.221 

6 CASS 795.015 916.594 1.085.460 

7 CMNP 3.759.109 4.798.132 5.298.109 

8 EXCL 35.455.705 40.277.626 63.706.488 

9 FREN 14.339.807 15.866.493 17.758.685 

10 GIAA 22.125.491 34.279.240 36.229.165 

11 IBST 2.155.203 2.878.142 3.843.662 

12 INDY 22.818.608 28.421.287 28.482.821 

13 INVS 3.207.545 4.591.911 5.077.572 

14 ISAT 55.225.061 54.520.891 53.254.841 

15 JSMR 24.753.551 28.058.582 31.857.948 

16 LAPD 1.155.885 1.017.448 938.096 

17 META 2.019.528 2.579.582 4.074.897 

18 PGAS 37.791.929 52.981.989 77.295.913 

19 RAJA 1.321.063 1.563.788 1.632.180 

20 SDMU 277.672 393.033 405.100 

21 SUPR 3.881.997 6.310.873 12.894.700 

22 TBIG 14.317.483 18.719.211 22.034.082 

23 TLKM 111.369.000 127.951.000 140.895.000 

24 TOWR 11.558.697 15.534.076 16.885.211 

25 TRUB 2.780.591 2.710.182 2.505.608 
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Data Utang Perusahaan (dalam jutaan rupiah) 

No Kode 

Total Utang 

2012 2013 2014 

1. ASSA 1.376.044 1.347.244 1.669.894 

2. BBRM 805.056 1.089.024 897.076 

3. BLTA 23.147.669 23.784.057 23.133.286 

4. BTEL 7.414.443 10.135.606 11.467.346 

5. BULL 1.834.142 1.896.426 1.457.189 

6. CASS 443.658 507.848 596.942 

7. CMNP 1.247.775 1.478.725 1.574.121 

8. EXCL 20.085.669 24.977.479 49.745.863 

9. FREN 9.355.399 12.816.548 13.796.743 

10. GIAA 13.567.375 22.907.270 27.161.511 

11. IBST 907.057 702.031 801.660 

12. INDY 12.930.840 16.766.362 17.134.936 

13. INVS 708.976 1.477.162 1.249.461 

14. ISAT 35.829.677 38.003.293 39.058.877 

15. JSMR 14.965.765 17.500.635 20.432.952 

16. LAPD 443.780 309.587 302.225 

17. META 971.334 823.178 1.709.624 

18. PGAS 15.021.091 20.207.054 40.447.177 

19. RAJA 743.899 882.003 842.154 

20. SDMU 100.037 167.236 194.768 

21. SUPR 2.161.446 4.018.500 11.033.383 

22. TBIG 10.072.090 14.605.172 17.903.053 

23. TLKM 44.391.000 50.527.000 54.770.000 

24. TOWR 10.155.012 11.890.688 12.566.090 

25. TRUB 2.290.369 2.881.847 2.783.129 
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Data Leverage Perusahaan  

No Kode 

Debt Ratio 

2012 2013 2014 

1 ASSA 0,65 0,62 0,67 

2 BBRM 0,59 0,54 0,41 

3 BLTA 1,86 2,60 2,66 

4 BTEL 0,82 1,11 1,51 

5 BULL 0,58 0,49 0,58 

6 CASS 0,56 0,55 0,55 

7 CMNP 0,33 0,31 0,30 

8 EXCL 0,57 0,62 0,78 

9 FREN 0,65 0,81 0,78 

10 GIAA 0,61 0,67 0,75 

11 IBST 0,42 0,24 0,21 

12 INDY 0,57 0,59 0,60 

13 INVS 0,22 0,32 0,25 

14 ISAT 0,65 0,70 0,73 

15 JSMR 0,60 0,62 0,64 

16 LAPD 0,38 0,30 0,32 

17 META 0,48 0,32 0,42 

18 PGAS 0,40 0,38 0,52 

19 RAJA 0,56 0,56 0,52 

20 SDMU 0,36 0,51 0,48 

21 SUPR 0,56 0,64 0,86 

22 TBIG 0,70 0,78 0,81 

23 TLKM 0,40 0,39 0,39 

24 TOWR 0,88 0,77 0,74 

25 TRUB 0,82 1,06 1,11 
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Data Aset Lancar (dalam jutaan rupiah) 

No Kode 

Aset Lancar 

2012 2013 2014 

1 ASSA 435.661 200.697 215.695 

2 BBRM 104.820 239.931 499.261 

3 BLTA 2.431.502 841.059 792.745 

4 BTEL 769.050 466.136 149.520 

5 BULL 869.276 683.906 494.901 

6 CASS 430.370 482.988 589.768 

7 CMNP 1.137.020 1.729.383 2.145.713 

8 EXCL 3.658.985 5.844.114 13.309.762 

9 FREN 852.987 2.014.295 2.023.170 

10 GIAA 6.155.595 10.264.129 10.079.564 

11 IBST 471.793 438.925 1.235.889 

12 INDY 6.758.474 9.317.170 10.339.531 

13 INVS 1.415.346 2.139.367 2.340.492 

14 ISAT 8.308.810 7.169.017 8.591.684 

15 JSMR 4.517.292 3.788.304 3.641.372 

16 LAPD 100.600 46.637 51.141 

17 META 459.859 896.247 1.282.667 

18 PGAS 19.183.520 21.847.077 23.141.099 

19 RAJA 277.960 340.063 528.925 

20 SDMU 83.771 94.115 93.620 

21 SUPR 916.725 1.369.470 2.509.693 

22 TBIG 2.301.229 2.598.596 3.152.206 

23 TLKM 27.973.000 33.075.000 33.762.000 

24 TOWR 1.448.916 2.214.567 2.646.637 

25 TRUB 2.277.240 2.263.544 2.037.931 
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Data Utang Lancar (dalam jutaan rupiah) 

No Kode 

Hutang Lancar 

2012 2013 2014 

1 ASSA 396.686 410.111 537.745 

2 BBRM 343.323 384.228 420.158 

3 BLTA 19.633.949 1.638.278 2.059.551 

4 BTEL 2.874.428 5.209.889 5.949.291 

5 BULL 816.245 368.299 469.364 

6 CASS 247.413 315.416 353.251 

7 CMNP 225.440 417.887 541.846 

8 EXCL 8.739.996 7.931.046 15.398.292 

9 FREN 3.030.849 5.539.550 6.522.093 

10 GIAA 7.293.182 12.258.950 15.164.028 

11 IBST 903.124 80.947 442.983 

12 INDY 5.243.889 4.262.578 4.933.812 

13 INVS 588.399 1.349.969 1.199.654 

14 ISAT 11.015.751 13.494.437 21.147.849 

15 JSMR 6.648.164 4.871.299 4.312.917 

16 LAPD 278.868 268.500 285.454 

17 META 255.418 120.131 377.866 

18 PGAS 4.571.487 10.872.836 13.562.910 

19 RAJA 205.316 337.740 574.653 

20 SDMU 73.825 111.898 115.466 

21 SUPR 743.786 562.014 6.207.436 

22 TBIG 2.182.014 3.930.922 9.124.102 

23 TLKM 24.107.000 28.437.000 31.786.000 

24 TOWR 1.203.844 2.419.900 2.039.363 

25 TRUB 1.210.075 1.800.759 2.594.717 
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Data Likuiditas Perusahaan 

No Kode 

Rasio Lancar 

2012 2013 2014 

1 ASSA 1,10 0,49 0,40 

2 BBRM 0,31 0,62 1,19 

3 BLTA 0,12 0,51 0,38 

4 BTEL 0,27 0,09 0,03 

5 BULL 1,06 1,86 1,05 

6 CASS 1,74 1,53 1,67 

7 CMNP 5,04 4,14 3,96 

8 EXCL 0,42 0,74 0,86 

9 FREN 0,28 0,36 0,31 

10 GIAA 0,84 0,84 0,66 

11 IBST 0,52 5,42 2,79 

12 INDY 1,29 2,19 2,10 

13 INVS 2,41 1,58 1,95 

14 ISAT 0,75 0,53 0,41 

15 JSMR 0,68 0,78 0,84 

16 LAPD 0,36 0,17 0,18 

17 META 1,80 7,46 3,39 

18 PGAS 4,20 2,01 1,71 

19 RAJA 0,74 0,99 1,09 

20 SDMU 1,13 0,84 0,81 

21 SUPR 1,23 2,44 0,40 

22 TBIG 1,05 0,66 0,35 

23 TLKM 1,16 1,16 1,06 

24 TOWR 1,20 0,92 1,30 

25 TRUB 1,88 1,26 0,79 
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Data Ukuran Perusahaan (dalam jutaan rupiah) 

No Kode 

Penjualan 

2012 2013 2014 

1 ASSA 793.862 1.018.883 1.140.260 

2 BBRM 331.820 457.481 422.181 

3 BLTA 4.378.537 4.042.474 3.922.625 

4 BTEL 2.360.975 2.072.435 1.179.182 

5 BULL 674.869 581.619 533.148 

6 CASS 1.006.269 1.319.304 1.520.444 

7 CMNP 903.469 1.378.152 1.300.573 

8 EXCL 20.969.806 21.265.060 23.460.015 

9 FREN 1.649.166 2.428.858 2.954.410 

10 GIAA 33.578.775 46.128.454 48.917.382 

11 IBST 413.690 448.296 481.905 

12 INDY 7.249.655 10.593.847 13.797.845 

13 INVS 1.234.860 1.667.819 1.416.138 

14 ISAT 22.418.812 23.855.272 24.085.101 

15 JSMR 9.070.219 10.526.196 9.175.319 

16 LAPD 336.921 301.180 167.429 

17 META 270.397 425.861 518.378 

18 PGAS 24.950.864 36.828.609 42.389.226 

19 RAJA 1.122.545 1.683.264 2.451.344 

20 SDMU 128.068 176.556 147.275 

21 SUPR 529.408 840.097 1.071.929 

22 TBIG 1.715.421 2.690.500 3.306.812 

23 TLKM 77.143.000 82.967.000 89.696.000 

24 TOWR 2.265.260 3.197.139 4.106.175 

25 TRUB 1.261.587 1.527.517 1.325.613 
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Data Ln_Ukuran Perusahaan 

No Kode 

Ln_Ukuran 

2012 2013 2014 

1 ASSA 13,58 13,83 13,95 

2 BBRM 12,71 13,03 12,95 

3 BLTA 15,29 15,21 15,18 

4 BTEL 14,67 14,54 13,98 

5 BULL 13,42 13,27 13,19 

6 CASS 13,82 14,09 14,23 

7 CMNP 13,71 14,14 14,08 

8 EXCL 16,86 16,87 16,97 

9 FREN 14,32 14,70 14,90 

10 GIAA 17,33 17,65 17,71 

11 IBST 12,93 13,01 13,09 

12 INDY 15,80 16,18 16,44 

13 INVS 14,03 14,33 14,16 

14 ISAT 16,93 16,99 17,00 

15 JSMR 16,02 16,17 16,03 

16 LAPD 12,73 12,62 12,03 

17 META 12,51 12,96 13,16 

18 PGAS 17,03 17,42 17,56 

19 RAJA 13,93 14,34 14,71 

20 SDMU 11,76 12,08 11,90 

21 SUPR 13,18 13,64 13,88 

22 TBIG 14,36 14,81 15,01 

23 TLKM 18,16 18,23 18,31 

24 TOWR 14,63 14,98 15,23 

25 TRUB 14,05 14,24 14,10 
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Data Aset Tetap Perusahaan (dalam jutaan rupiah) 

No Kode 

Aset Tetap 

2012 2013 2014 

1 ASSA 1.643.771 1.911.663 2.192.962 

2 BBRM 1.222.560 1.715.960 1.652.523 

3 BLTA 9.362.624 7.120.847 7.474.398 

4 BTEL 7.423.292 7.610.678 6.432.062 

5 BULL 1.462.529 1.416.972 1.477.614 

6 CASS 149.588 177.056 236.409 

7 CMNP 140.316 176.900 183.250 

8 EXCL 29.643.274 30.928.452 35.859.030 

9 FREN 9.841.052 9.268.792 11.566.721 

10 GIAA 7.617.505 8.540.518 9.145.775 

11 IBST 21.242 24.238 72.252 

12 INDY 7.278.227 8.549.638 8.212.926 

13 INVS 457.009 1.114.470 1.446.103 

14 ISAT 41.964.793 42.190.111 40.775.907 

15 JSMR 422.507 591.313 701.727 

16 LAPD 1.054.755 970.131 886.153 

17 META 17.904 35.769 120.067 

18 PGAS 16.378.657 22.542.829 30.904.599 

19 RAJA 619.979 690.568 569.191 

20 SDMU 189.510 293.966 301.533 

21 SUPR 193.050 345.319 479.036 

22 TBIG 87.100 219.516 473.559 

23 TLKM 77.047.000 86.761.000 94.809.000 

24 TOWR 8.363.752 11.152.427 12.041.372 

25 TRUB 353.353 319.004 276.639 
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Data Proporsi Aset Tetap 

No Kode 

Proporsi Aset Tetap 

2012 2013 2014 

1 ASSA 0,78 0,88 0,87 

2 BBRM 0,90 0,85 0,75 

3 BLTA 0,75 0,78 0,86 

4 BTEL 0,82 0,83 0,85 

5 BULL 0,46 0,36 0,58 

6 CASS 0,19 0,19 0,22 

7 CMNP 0,04 0,04 0,03 

8 EXCL 0,84 0,77 0,56 

9 FREN 0,69 0,58 0,65 

10 GIAA 0,34 0,25 0,25 

11 IBST 0,01 0,01 0,02 

12 INDY 0,32 0,30 0,29 

13 INVS 0,14 0,24 0,28 

14 ISAT 0,76 0,77 0,77 

15 JSMR 0,02 0,02 0,02 

16 LAPD 0,91 0,95 0,94 

17 META 0,01 0,01 0,03 

18 PGAS 0,43 0,43 0,40 

19 RAJA 0,47 0,44 0,35 

20 SDMU 0,68 0,70 0,74 

21 SUPR 0,05 0,05 0,04 

22 TBIG 0,01 0,01 0,02 

23 TLKM 0,69 0,68 0,67 

24 TOWR 0,72 0,72 0,71 

25 TRUB 0,13 0,12 0,11 
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Data Pertumbuhan Perusahaan 

No Kode 

Pertumbuhan Perusahaan 

2012 2013 2014 

1 ASSA 0,48 0,03 0,15 

2 BBRM 0,35 0,49 0,09 

3 BLTA -0,54 -0,26 -0,05 

4 BTEL -0,26 0,01 -0,17 

5 BULL 0,35 0,23 -0,35 

6 CASS 0,09 0,15 0,18 

7 CMNP 0,18 0,28 0,10 

8 EXCL 0,14 0,14 0,58 

9 FREN 0,17 0,11 0,12 

10 GIAA 0,23 0,55 0,06 

11 IBST 0,36 0,34 0,34 

12 INDY 0,25 0,25 0,00 

13 INVS 0,24 0,43 0,11 

14 ISAT 0,04 -0,01 -0,02 

15 JSMR 0,18 0,13 0,14 

16 LAPD -0,02 -0,12 -0,08 

17 META 0,10 0,28 0,58 

18 PGAS 0,23 0,40 0,46 

19 RAJA 0,50 0,18 0,04 

20 SDMU 0,40 0,42 0,03 

21 SUPR 0,36 0,63 1,04 

22 TBIG 1,08 0,31 0,18 

23 TLKM 0,08 0,15 0,10 

24 TOWR 0,35 0,34 0,09 

25 TRUB -0,30 -0,03 -0,08 
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Lampiran 4 Hasil Olah Data 

1. Statistik Deskriptif 

1.1.Analisis Frekuensi 

 

Tabel 1.1. 

Analisis Frekuensi Variabel Revaluasi 

REVALUASI 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak 

revaluasi 

63 84.0 84.0 84.0 

revaluasi 12 16.0 16.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

1.2.Statistik Deskriptif Variabel Independen 

Tabel 1.2. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Independen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

LEVERAGE 75 .21 2.66 .6604 .42551 

LIKUIDITAS 75 .03 7.46 1.3447 1.32864 

UKURAN 75 11.76 18.31 14.7047 1.69641 

INTENS 75 .01 .95 .4421 .32560 

PERTUMBUH 75 -.60 1.08 .1889 .26779 

Valid N 

(listwise) 

75     
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2. Regresi Logistik 

2.1. Uji Overall Fit Model Hanya Konstanta 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Overall Fit Model Hanya Konstanta 

Block 0: Iteration History
a.b.c

 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 66.909 -1.360 

2 65.957 -1.632 

3 65.950 -1.658 

4 65.950 -1.658 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 65.950 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 

2.2. Uji Overall Fit Model Semua Variabel Independen 

 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Overall Fit Model Semua Variabel Independen 

Block 1: Iteration History
a.b.c.d

 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant LEV LIK Ukuran IAT PP 

Step 1 

1 56.448 -3.324 1.622 .096 .030 .573 .360 

2 53.329 -5.238 2.366 .120 .080 .978 .758 

3 53.108 -6.124 2.696 .124 .109 1.161 .971 

4 53.105 -6.240 2.742 .124 .113 1.182 .998 

5 53.105 -6.242 2.742 .124 .113 1.182 .998 

6 53.105 -6.242 2.742 .124 .113 1.182 .998 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 65.950 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 

changed by less than .001. 
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2.3.Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit) 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.949 7 .890 

 

2.4.Nilai Koefisien Determinasi 

Tabel 4.6. 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 53.105
a
 .157 .269 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

2.5.Tabel Klasifikasi 

Tabel 4.7. 

Tabel Klasifikasi 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 REV Percentage 

Correct 
 

tidak 

revaluasi 

revaluasi 

Step 1 
REV 

tidak 

revaluasi 

62 1 98.4 

revaluasi 9 3 25.0 

Overall Percentage   86.7 

a. The cut value is .500 
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2.6. Output Regresi Logistik 

Tabel 4.8. 

Hasil Pengujian Regresi Logistik 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

LEV 2.742 1.246 4.845 1 .028 15.525 1.351 178.473 

LIK .124 .417 .088 1 .767 1.132 .500 2.563 

Ukuran .113 .219 .267 1 .605 1.120 .729 1.720 

IAT 1.182 1.399 .713 1 .398 3.261 .210 50.654 

PP .998 1.350 .547 1 .460 2.713 .192 38.263 

Constant -6.242 3.841 2.640 1 .104 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: LEV. LIK.Ukuran. IAT. PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


