
 
 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, LIKUIDITAS, PPH 

TANGGUHAN DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP 

REVALUASI ASET TETAP (Studi Empiris Pada Perusahaan  

Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang  

Terdaftar Di BEI 2016-2020) 

 

SKRIPSI 

 

 
 

 

OLEH 

 

LORIS ZIKRI 

NIM. 11673100251 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI S1 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2022 



 
 

 PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, LIKUIDITAS, 

PPH TANGGUHAN DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP 

REVALUASI ASET TETAP (Studi Empiris Pada Perusahaan  

Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang  

Terdaftar Di BEI 2016-2020) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 

Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

 
 

Oleh 

 

LORIS ZIKRI 

NIM. 11673100251 

 

JURUSAN AKUNTANSI S1 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2022 



 
 

  



 
 

  



 
 



i 
 

ABSTRAK 

 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, LIKUIDITAS, PPH 

TANGGUHAN DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP 

REVALUASI ASET TETAP (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI 2016-2020)” 

 

Oleh : 

LORIS ZIKRI 

11673100251 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, PPh tangguhan 

dan intensitas aset tetap terhadap revaluasi aset pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 2016-2020. Jumlah sampel 

penelitian ini sebanyak 11 peerusahaan dengan metode penarikan sampel 

menggunakan metode purposive sampling Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan. Analisis data 

menggunakan regresi logistik yang terdiri analisis statistik deskriptif. Overall 

model fit, goodness of fit test dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau logistic 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel leverage, PPh tangguhan dan 

intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap revaluasi aset. 

Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap revaluasi aset. 

 

Kata Kunci: Ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, PPh Tangguhan, intensitas 

aset tetap dan revaluasi aset 
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ABSTRACT 

 

“THE EFFECT OF COMPANY SIZE, LEVERAGE, LIQUIDITY, 

DEFERRED INCOME TAX AND FIXED ASSETS INTENSITY ON FIXED 

ASSET REVALUATION (Empirical Study Manufacturing Companies In The 

Basic Industry And Chemicals Listen On The IDX 2016-2020)” 

 

BY : 

LORIS ZIKRI 

11673100251 

 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how firm size, 

leverage, liquidity, deferred income tax and the intensity of fixed assets affect 

asset revaluation in manufacturing companies in the basic and chemical industry 

sectors listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020. The number of 

samples in this study were 11 companies with the sampling method using the 

purposive sampling method. This study uses secondary data obtained through the 

company's annual report.Data analysis used logistic regression consisting of 

descriptive statistical analysis, overall model fit, goodness of fit test and 

hypothesis testing. The results of data or logistical analysis show that partially 

leverage, deferred income tax and asset intensity have a positive and significant 

effect on asset revaluation. Meanwhile, firm size and liquidity have no significant 

effect on asset revaluation. 

 

Keyword: Company Size, Leverage, Liquidity, Deferred Income Tax, Asset 

Intensity and Asset Revaluation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk 

memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dan dapat 

mempertahankan kelancaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Salah 

satu investasi tersebut adalah aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan, yaitu aktiva yang mempunyai umur masa manfaatnya lebih dari satu 

tahun. 

Aktiva tetap ini merupakan bagian terpenting dari suatu perusahaan baik 

ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan maupun 

pengawasan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam jangka panjang tercantum 

dalam PSAK No.116 “Aset tetap adalah aset berwujud yang dimilki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan 

kepada pihak lain, atau untuk tujuan administaraktif dan diharapkan untuk 

digunakan selama lebih dari satu periode”. 

Aset tetap merupakan bagian terpenting dalam laporan keuangan, bahkan 

untuk entitas yang kapital intensif jumlah aset tetap ini dominan dibandingkan 

dengan aset yang lain. Penggunaan aset tetap yang efisiensi akan menentukan 

kinerja entitas. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap salah satunya adalah 

mengenai pengakuan aset tetap. Umumnya aset tetap dinilai sebesar harga 

perolehannya, selama masa manfaat aset tetap disusutkan sehingga nilainya 
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semakin lama semakin kecil. Namun penggunaan harga perolehan sebagai 

kebijakan akuntansi aset menjadikan beberapa nilai aset tidak mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya. Penggunaan harga perolehan menjadikan nilai aset 

tetap kehilangan relevansinya karena tidak mencerminkan nilai terkini dari aset 

yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya Kebijakan revaluasi diharapkan dapat 

mencerminkan keadaan sebenarnya suatu aset perusahaan. Karena di dalam 

praktik revaluasi aset tetap, aset dicatat sesuai dengan nilai pasarnya (Minarmi, 

2021). 

Agar tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal dapat 

terwujud, diperlukan pengelolaan aktiva tetap yang efektif dan efisien, seperti 

mengolah aktiva perusahaan dengan tepat sasaran dalam penggunaan, 

pemeliharaan, maupun pencatatannya. Aktiva tetap merupakan sarana bagi 

perusahaan didalam menjalankan kegiatan operasional, seperti gedung, kantor, 

kendaraan, dan sebagainya. Aktiva tetap juga sebagai alat fasilitas perusahaan dan 

sebagai alat yang dapat mendukung semua kegiatan perusahaan. Nilai aktiva tetap 

perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di 

Indonesia. Meningkatnya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu 

aset tetap yang dimiliki oleh entitas usaha menjadi tidak wajar. Nilai sekarang 

atau aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga 

perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Hal ini bisa 

terjadi karena akuntansi menganut prinsip harga perolehan (Historical Cost), 

dimana nilai suatu aset dicatat sebesar harga perolehannya (Hery 2013:42). 
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IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah mengeluarkan PSAK 16: Aset 

Tetap sejak proses konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standar) 

pada tahun 2012, sebagai panduan bagi entitas yang ingin melakukan revaluasi 

aset tetap di Indonesia. Sebelum dikeluarkan PSAK 16 tahun 2012, aset tetap 

disajikan berdasarkan nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai aset. Namun setelah adanya konvergensi IFRS 

menyebabkan terjadinya perubahan pada PSAK 16, diantaranya adalah perbedaan 

pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan 

menurut PSAK No.16 (IAI, 2018) yaitu “Entitas memilih antara harga perolehan 

(historical cost) atau revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan 

kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama”. Dimana 

pada revaluasi setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya 

dapat diukur secara handal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar 

pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Dipetik 12 September, 2020, dari PSAK 

16. 

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan 

sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Penyusutan periode akuntansi 

dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk 

perlu diketahui apakah metode penyusutan yang diterapkan perusahaan telah 

memperhatikan perubahan nilai aset tetap yang menurun disebabkan karena 

berlalunya waktu atau menurunnya manfaat yang diberikan aset tersebut. Besar 

kecilnya penyusutan perusahaan suatu aktiva tetap tergantung beberapa faktor 
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antara lain harga perolehan, penentu umur manfaat dan metode penyusutan aset 

tetap yang diatur dalam peraturan-peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) 

Indonesia. Masing-masing metode penyusutan akan menghasilkan nilai 

penyusutan yang berbeda, sehingga besar kecilnya perubahan setiap tahun 

tergantung pada metode penyusutan yang diterapkan oleh perusahaan. Harga 

perolehan harus dialokasikan untuk periode yang menikmati masa manfaat aktiva 

tetap tersebut dalam bentuk biaya penyusutan periode, karena jika alokasi harga  

perolehan lainnya dibebankan pada satu periode saja. Hal itu tidak akan 

menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara semestinya. Adanya 

perhitungan penyusutan tersebut dapat berpengaruh pada laporan keuangan 

perusahaan. Biaya penyusutan merupakan salah satu jenis pengeluaran untuk 

mendapatkan manfaat dari aktiva berwujud yang  masa pakainya lebih dari satu 

tahun. 

Pada tahun 2016 perusahaan mulai menerapkan PSAK 16 revisi 2015 

mengenai aset tetap dengan penerapan PSAK, perusahaan diperbolehkan memilih 

antara metode biaya dan metode revaluasi terhadap aset tetap. PSAK 16 revisi 

2015 merupakan acuan pengakuan aset tetap dalam akuntansi di Indonesia. 

Sebelumnya pengakuan aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dengan adanya PSAK 

16 2015 pengakuan aset tetap yang dicatat pada jumlah revaluasinya yaitu nilai 

wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 
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Implementasi penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan publik di 

Indonesia beralih dari Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) kepada 

International Financial Reporting Standar (IFRS) secara mandatory mulai pada 

tahun terbaik atas suatu transaksi, sedangkan IFRS menekankan prinsip-prinsip 

yang berlaku secara konsisten yang mewakili realitas ekonomi (Shamrock, 2012). 

Laporan posisi keuangan yang telah mengadopsi IFRS menghendaki agar aset 

tetap disajikan sebesar nilai wajar (fair value), sehingga laporan keuangan yang 

disajikan kepada pihak eksternal mencerminkan nilai kekinian atas aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan. Sebagai konsekuensi dari penerapan aturan tersebut, 

maka perusahaan diminta untuk melakukan revaluasi aset secara berkala agar 

sesuai dengan nilai wajar (fair value). 

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang 

diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran. Kebijakan ini 

dikatakan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aset, karena 

revaluasi aktiva tetap dalam praktiknya mencatat aset menggunakan nilai pasar 

dari aset tersebut, sehingga aset menjadi relevan. Nilai aset yang disajikan 

menjadi nilai aset saat ini, bukan nilai aset saat perolehan (Andison, 2015). 

Perputaran aktiva tetap  digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

aktiva tetap dalam menunjang kegiatan penjualan perusahaan (Susan Rachmawati, 

2018) Penyimpangan ini tentu beralasan, melihat kondisi perekonomian Indonesia 

yang selama lima tahun terakhir inflasinya sangat berfluktuasi dimana inflasi 

tahun 2014 mencapai 8,3%, sehingga nilai uang tidak lagi stabil. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap nilai aktiva yang dimiliki perusahaan. Selain kondisi 
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tersebut ada banyak keuntungan jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. 

Aktiva tetap pada umumnya akan mengalami penurunan nilai ekonomis 

dikarenakan kerusakan atau keusangan, oleh karena itu perlu diadakan suatu 

pengalokasian yang rasional dan sistematis atas biaya aktiva tetap tersebut (Ana 

Fitri Yanti, 2020). 

Revaluasi aset yang tertuang dalam kebijakan baru pemerintah membuka 

peluang entitas bisnis di Indonesia untuk memperbaiki neracanya. Meskipun tidak 

berdampak langsung pada naiknya cashflow, revaluasi akan meningkatkan 

leverage perusahaan untuk kemampuan ekonomis dimasa depan. Ditambah lagi 

adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang 

melakukannya pada sebelum tahun 2016. Kebijakan yang disebut paket kebijakan 

ekonomi jilid V itu telah diumumkan pemerintah Joko Widodo pada tanggal 22 

Oktober 2015 lalu. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakkan ekonomi jilid V 

ini guna mendorong perekonomian dalam negeri. Paket kebijakkan ini menitik 

beratkan pada insentif yang diberikan pemerintah terkait pengurangan pajak. 

Insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset tetap, baik entitas di Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta, (Pinnarwan, 2015). Dipetik 7 

Agustus, 2020, dari Indonesia Dokumen. 

Aktiva tetap pada umumnya akan mengalami penurunan nilai ekonomis 

dikarenakan kerusakan atau keusangan, oleh karena itu perlu diadakan suatu 

pengalokasian yang rasional dan sistematis atas biaya aktiva tetap tersebut (Ana 

Fitri Yanti, 2020). Penyusutan merupakan pengalokasian biaya aktiva tetap. 

Penerapan revaluasi aset tetap akan menambah nilai dari aset tersebut. Adanya 
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penambahan nilai aset akibat revaluasi tentu saja akan menambah nilai 

penyusutannya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laba fiskal yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut juga akan berubah bila melakukan kegiatan revaluasi aset 

tetap. Berubahnya laba fiskal perusahaan juga akan berdampak pada perubahan 

beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan, hal ini karena beban pajak 

penghasilan dihitung berdasarkan laba fiskal. Jika laba fiskal perusahaan menjadi 

lebih kecil karena adanya penambahan nilai penyusutan, maka nilai pajak yang 

dibayarkan juga akan menjadi lebih kecil. Dengan kata lain revaluasi aset tetap 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan dalam perencanaan 

pajaknya (tax planning). 

Dalam perencanaan pajak (tax planning), pajak dapat diefisienkan (lebih 

rendah) karena bertambahnya nilai penyusutan aset tetap, besarnya penghematan 

pajak (tax benefit) tersebut adalah sebesar 25% dari nilai revaluasi aset tetap 

(penambahan beban penyusutan aset tetap), sementara itu selisih lebih atau 

keuntungan dari revaluasi aset tetap hanya harus membayar pajak PPh 4 (2) final 

sebesar 3% saja. Insentif pajak metode revaluasi aset tetap ini mengharuskan 

entitas ekonomi untuk membayar  PPh 4 (2) yaitu sebsar 3% selisih lebih nilai 

aset tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh 

wajib pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula (Hardoko dan Dahlia, 2017). 

Salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia adalah Industri 

manufaktur. Sebagai industri yang berkembang, tentunya perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam industri tersebut membutuhkan suntikan dana yang cukup 

besar. Salah satu caranya dengan menerapkan revaluasi aset tetap yang dapat 
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mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan tercermin pada laba dan harga 

saham perusahaan (Hidayat & Hati, 2017). 

Perusahaan yang bergerak dalam sektor industri manufaktur di Indonesia 

merupakan perusahaan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai 

revaluasi aset tetap. Hal ini disebabkan karena sektor industri manufaktur di 

Indonesia merupakan sektor industri yang sedang berkembang pesat dan memiliki 

peluang untuk memperoleh dana dengan cara revaluasi aset tetap. Selain itu, 

penelitian yang membahas mengenai banyaknya perusahaan manufaktur di 

Indonesia yang telah menerapkan model revaluasi aset tetap masih berjumlah 

sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau penerapan 

model revaluasi sebagai model pengukuran aset tetap pada perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam sektor industri manufaktur di Indonesia.  

Adapun Fenomena mengenai revaluasi aset tetap diantaranya adalah 

perusahaan kontruksi PT. Waskita Karya (persero) Tbk. Yang berhasil 

mendongkrak nilai aset perusahaan sebesar Rp 400 miliar. Jumlah tersebut berasal 

dari semua konsolidasi aset yang di revaluasi, dari sisi kinerja, pendapatan 

perusahaan juga mengalami kenaikan 38% dari tahun sebelumnya yaitu 14,3 

triliun. Direktur keuangan Waskita Karya mengatakan bahwa sebelumnya tidak 

terlalu berminat untuk melakukan revaluasi dikarenakan perseroan tidak memiliki 

banyak aset. Namun manajemen ingin memanfaatkan adanya insentif pajak yang 

ditawarkan dari kementerian keuangan (cnnindonesia.com, 2016). 

Fenomena lainnya adalah PT Kimia Farma (Persero). Kimia Farma adalah 

perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah 



9 
 

Hindia Belanda tahun 1817. Dimana PT Kimia Farma mengantongi kenaikan laba 

sebesar 87,94% di kuartal I. PT Kimia Farma mengantongi laba operasi sepanjang 

kuartal I-2020 sebesar Rp160,83 miliar. Capaian tersebut meningkat 87,94 persen 

dibanding periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp85,57 miliar. Dari sisi 

pendapatan, perseroan mengalami kenaikan 32,37 persen, dari Rp1,81 triliun di 

kuartal I-2019 menjadi Rp2,40 triliun di kuartal I-2020. Sedangkan ebitda 

meningkat 85,37 persen dari Rp133,20 miliar menjadi Rp246,92 miliar. Dari sisi 

ekuitas, di kuartal I 2010 tercatat Rp6,98 triliun. Posisi tersebut meningkat 157,82 

persen dari kuartal I tahun lalu sebesar Rp2,70 triliun. Liabilitas perseroan juga 

meningkat 14,29 persen dari Rp8,93 trilun menjadi Rp10,21 trliun. Untuk total 

aset, hingga kuartal I-2020 tercatat mencapai Rp17,19 triliun. Posisi tersebut 

meningkat 47,67 persen dari posisi satu tahun sebelumnya sebesar Rp11,64 

triliun. Faktor peningkatan aset tersebut berasal dari revaluasi aset di tahun 2019, 

(Suci Sedya Utami, 2020). Dipetik 6 Agustus, 2020, dari Medcom.Id. 

Manfaat revaluasi aset juga dirasakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN). Kementerian Keuangan mencatat terjadinya kenaikan pesat aset 

milik negara, setelah dilakukannya revaluasi aset sejak 2018 dan telah diaudit 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Direktur Barang Milik Negara (BMN) 

DJKN, Encep Sudarwan menjelaskan setelah diaudit BPK dan memperoleh opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), aset negara saat ini mencapai 65%. Padahal 

sebelum di revaluasi sebesar Rp6.325,28 triliun. Dengan peningkatan aset ini 

otomatis ekuitas pemerintah juga meningkat menjadi Rp5.127,31 triliun naik dari 

catatan sebelumnya Rp1.407,8 triliun. Demikian juga dengan kewajiban yang naik 
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menjadi Rp5.340,22 triliun dari sebelumnya Rp4.917,47 triliun. Adapun kenaikan 

pada aset lancar menjadi Rp491,86 triliun dari sebelumnya Rp437,87 triliun, 

investasi jangka panjang naik menjadi Rp3.001,2 triliun dari sebelumnya 

Rp2.877,28 triliun, aset tetap menjadi Rp5.949,59 triliun dari Rp1.931,05 triliun 

dan aset lainnya menjadi Rp967,98 triliun. Revaluasi aset yang dilakukan oleh 

kantor vertikal DJKN yakni 71 kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) di seluruh Indonesia (Rina Anggraeni, 2020). Dipetik 8 agustus, 2020, 

dari Okezone TV: 

Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyerahkan rancangan undang-

undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran (RUU P2 APBN) 2019 ke DPR. Kementerian keuangan 

mencatat aset pemerintah per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.467,5 triliun, naik 

menjadi Rp4.142,2 triliun dari 2018. Peningkatan signifikan pada nilai aset 

terutama disebabkan oleh pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian kembali 

(revaluasi) barang milik negara (Michelle Natalia, 2020). Dipetik 9 agustus, 2020, 

dari SINDOnews. 

Selain itu pemeriksaan revaluasi aset akan diperketat pemeriksaanya oleh 

BPK, langkah tersebut ditujukan untuk memastikan tata kelola anggaran 

dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut masih menyisakan banyak 

persolan. Salah satunya temuan terkait keberadaan aset, status kepemilikan, dan 

peruntukan aset yang belum jelas. Kemudian, metode  yang digunakan pemerintah 

dalam melakukan revaluasi aset barang milik negara (BMN) masih menimbulkan 

masalah dari kacamata auditor (Doni Agus Setiawan 2019). BPK mengingatkan 



11 
 

kepada masing-masing kementerian dan lembaga untuk segera merapikan tata 

kelola aset negara. Pengetatan pengawasan sebagai respons atas revaluasi aset 

yang masih belum dilakukan sesuai prosedur (Dedy Darmawan Nasution Red, 

Nidia Zuraya, 2019). Dipetik 11 agustus, 2020, dari REPUBLIKA.co.id. 

Revaluasi aset menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam penyajian 

Laporan Keuangan Pemerintaah Pusat (LKPP) tahun 2019. Revaluasi aset sebagai 

faktor signifikan dalam peningkatan total aset tetap pemerintah per 31 Desember 

2019 menjadi Rp6.007,69 triliun dari 1.931,05 triliun per 31 Desember 2018 

sebagaimana dilaporkan dalam LKPP 2019 unaudited. Aset tetap yang direvaluasi 

mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp4.141,59 triliun, dari nilai buku 

sebelum revaluasi sebesar Rp1.538,18 triliun (Tira Santia 2020). Diakses 14 

agustus, 2020, dari Liputan6. 

Ahmar (2016) menyajikan hasil investigasi terhadap 434 emiten dalam 

sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek periode 2012-2014. Hasil 

investigasi menunjukan bahwa emiten yang melakukan revaluasi aset tetap di 

Indonesia tidak lebih dari 10 % dalam kurun waktu 3 tahun sebagaimana disajikan 

dalam grafik sebagai berikut: sumber Ahmar 2016. 

 

Gambar 1.1  Hasil revaluasi aset emiten di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 
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Pada hasil grafik memberikan bukti bahwa penelitian mengenai revaluasi 

aset menjadi menarik karena masih sedikit perusahaan yang belum memilih 

melakukan revaluasi aset. Dan bagi perusahaan yang melakukan dapat di analisis 

faktor-faktor yang membuat perusahaan memilih metode revaluasi aset tersebut. 

Sejak tahun 2008 di mana revaluasi baru diperbolehkan hingga tahun 2010 itupun 

hanya dilakukan sebagian kecil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Walaupun perusahaan yang melakukan revaluasi aset dari tahun 2012 

hingga 2015 terus mengalami peningkatan, namun masih banyak perusahaan yang 

masih belum memilih melakukan revaluasi aset tetap. Hal ini dikarenakan biaya 

Implementasi untuk revaluasi aset terbilang besar.  

Revaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap perusahaan. Hal 

tersebut dilakukan karena adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau 

karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh 

devaluasi atau sebab lainnya, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan 

perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Revaluasi aset menarik untuk di 

teliti hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan 

penghasilan dan biaya dengan lebih wajar, sehingga mencerminkan kemampuan 

dan nilai perusahaan yang sebenar-benarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya revaluasi aset tetap  antara lain ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, 

PPh tangguhan, dan intensitas aset tetap.  

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang 

menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, 

seperti total aktiva, log, size, nilai pasar, saham dan lain-lain. Faktor yang dapat 
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menjadi motivasi dalam menggunakan kebijakan revaluasi aset tetap yaitu ukuran 

perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat digambarkan oleh ukuran 

perusahaan (firm size) yang bisa diukur dengan total aset. Hasil penelitian Aziz 

dan Yuyetta (2017) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan revaluasi aset tetap, yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan  

ukuran besar lebih memilih metode revaluasi dibandingkan perusahaan dengan 

ukuran kecil. Sedangkan hasil penelitian Meiliana dan Febriyanti (2019) 

menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan revaluasi 

aset tetap. Perusahaan dengan ukuran yang besar memungkinkan laba yang 

dilaporkan tinggi. Laporan ini dapat menarik perhatian pihak-pihak yang memiliki 

kekuasaan dan kapasitas untuk membuat laporan yang baru. Oleh karena itu 

perusahaan dengan ukuran besar kemungkinannya untuk merevaluasi aset 

tetapnya guna mengurangi perhatian dan pengawasan oleh publik serta 

pemerintah, dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Hal ini 

karena ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator perhatian politis, dan 

perusahaan berusaha menghindari perhatian tersebut. Hasil penelitian Fauziah dan 

Pramono (2020), Rafay dkk (2019), serta Sitepu dan Silalahi (2019) juga 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan (firm size) memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan revaluasi aset tetap. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Meiliana dan Febriyanti (2019) dan Nijam (2018) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan melaksanakan revaluasi 

aset tetap. 
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Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar pinjaman utang perusahaan yang dibiayai oleh aset dan equity yang dimiliki 

perusahaan. Leverage mempengaruhi pilihan manajer untuk merevaluasi aset. 

Berdasarkan teori akuntansi positif, rasio leverage yang tinggi pada suatu 

perusahaan akan memotivasi manajer untuk memilih metode akuntansi yang akan 

menaikkan nilai aset tetap entitas, pada akhirnya akan membuat kreditur maupun 

pihak ketiga percaya pada entitas. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sudrajat dkk, (2017), Nitza dan 

Etna (2017), serta pandapotan (2019) memberikan pendapat bahwa perusahaan 

yang memiliki leverage yang tinggi cenderung lebih memilih untuk merevaluasi 

aset tetapnya. Tetapi hal itu tidak sejalan dengan penelitian Vivin (2018), 

Gunawan (2019), serta Jannah dan Yossi (2018) menyatakan bahwa tingkat 

leverage tidak terbukti mempengaruhi perusahaan untuk melakukan revaluasi aset 

tetap. 

Rasio likuiditas menggambarkan perusahaan dalam melunasi kewajiban 

lancarnya. Rasio likuiditas ini berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam 

melakukan revaluasi aktiva tetap. Semakin rendah rasio ini menggambarkan 

ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek. Keadaan ini 

memberikan sinyal kepada perusahaan untuk melakukan revaluasi aset. 

Kebijakkan revaluasi akan berdampak positif terhadap posisi keuangan, hal ini 

tentu memberikan respon positif bagi kreditur dalam memberikan pinjaman 

(Andison, 2015). 
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Variabel likuiditas menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Manihuruk & Farahmita (2015) menemukan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap. Namun hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan & Nuswandari (2019) dan Andison (2015) bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap revaluasi aset tetap. 

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aset tetap Perusahaan 

untuk tujuan Perpajakan. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di Indonesia diatur 

dalam ketentuan perpajakan dan akuntasi. Pelaksanaan revaluasi untuk tujuan 

pajak, maka Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang melakukan revaluasi atau 

penilaian kembali aktiva tetap harus tunduk pada peraturan perpajakan yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian 

kembali aktiva tetap dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan 

pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 bagi Wajib Pajak Badan atau 

Perusahaan yang melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Hal ini 

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang 

penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang 

diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 (PMK – 29/PMK.03/2016 tentang 

perubahan kedua atas peraturan menetri keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 

tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan 

yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016). Sedangkan Wajib Pajak Badan 

atau Perusahaan yang hendak melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva 
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tetap untuk tujuan akuntansi, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 16 yang mengatur seluruh ketentuan terkait dengan 

aset tetap. Dalam menghitug beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, 

biasanya wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial, mulai dari 

pengakuan beban yang disajikan pengurang, metode penyusutan untuk 

menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan 

jangka waktu untuk penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan/biaya 

cadangan. Namun untuk pelaporan SPT tahunan, PPh yang dihitung wajib pajak 

atas dasar laba komersial tidak bisa langsung ditetapkan sebagai beban pajak kini, 

karena digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan, pendekatan yang 

digunakan adalah ketentuan perpajakan yang berdasar pada UU Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan beserta aturan pelaksanaan dibawahnya. 

Pendekatan ini berbeda dengan ketentuan yang digunakan dalam pendekatan 

menurut akuntansi komersial. Jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, 

maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Sebaliknya bila laba akuntansi 

lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan Nirmala (2021) menemukan 

bahwa pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap metode revaluasi aset 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ilham (2021), bahwa  setelah melakukan 

kebijakan revaluasi nilai aktiva tetap pada PT Bantimurung Indah mencerminkan 

nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Andrada dan Demu (2021) berdampak pada 

membesarnya beban pajak yang harus dibayar akibat PPh final wajib pajak badan 
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atas revaluasi aset tetap. Hal itu dikarenakan aset yang direvaluasi adalah tanah, 

dimana aset tetap ini tidak dapat disusutkan. Untuk mengurangi pengunaan pajak 

yang tinggi perusahaan cenderung menurunkan laba perusahaannya dengan 

melakukan revaluasi aset tetap supaya nilai depresiasi perusahaan meningkat dan 

mengurangi pajak penghasilan yang dikenakan dari laba perusahaan. 

Intensitas Aset Tetap merupakan proporsi aset perusahaan yang terdiri dari 

aset tetap Aziz & Yuyetta (2017). Intensitas aset tetap  ini menunjukan proporsi 

dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban 

yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang 

penghasilan.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Martini & Kurniawati (2016), Latifa 

& Haridhi (2016), Fathmaningrum & Yudhanto (2019) Gunawan & Nuswandari, 

(2019). menemukan bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap 

revaluasi aset tetap. Namun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gozali & 

Tedjasuksmana (2019) dimana Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap 

revaluasi aset tetap. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh manihuruk dan Farahmita 

(2015) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan 

Metode Revaluasi Aset Tetap Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Saham 

Beberapa Negara ASEAN”, hasil penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan 

dengan ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memilih menggunakan 

revaluasi aset tetap yang lebih besar akan cenderung memilih menggunakan 

metode revaluasi pada pencatatan aset tetap. Revaluasi layak diperhatikan karena 
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aset tetap merupakan porsi terbesar dari total aset karena memiliki potensi besar 

dalam meningkatkan basis aset. Perusahaan dengan leverage yang tinggi 

cenderung memilih menggunakan metode revaluasi pada pencatatan aset tetap. 

Hal ini dikarenakan revaluasi aset tetap digunakan oleh perusahaan untuk 

mengurangi rasio leverage perusahaan sehingga meningkatkan kelayakan 

perusahaan dihadapan kreditor. Perusahaan yang memiliki likuiditas rendah lebih 

fokus pada kebijakan dan usaha untuk menigkatkan likuiditas agar tidak 

melanggar debt covenant. Sedangkan perusahaan dengan likuiditas yang tinggi 

lebih leluasa untuk mengambil kebijakan lain karena mereka tidak memiliki 

masalah dalam likuiditas. 

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa telah terjadi perbedaan hasil 

penelitian satu dengan yang lain. Mengingat banyaknya keuntungan dan manfaat 

yang diperoleh perusahaan apabila melakukan revaluasi aset tetap. Namun 

berdasarkan data yang ada, jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset 

tetap di Indonesia masih sedikit. Adapun perbedaan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya terhadap variabel-variabel yang diprediksi 

sebagai faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap masih menimbulkan 

persepsi yang berbeda. Oleh karena itu, factor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap layak untuk di uji 

kembali. 

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan memilih 

perusahaan manufaktur karena banyaknya perusahaan yang belum melakukan 
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revaluasi aset tetapnya. Karena beberapa hal yang di hindari seperti menghindari 

pengenaan pajak yang tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia (PMKRI) Nomor 79/MK.03/2015 tentang revaluasi aset tetap 

perusahaan dengan tujuan perpajakan yang dikenakan pajak sebesar 10% final 

Darmayanti (2016). Namun dengan melakukan revaluasi aset pada dasarnya 

merupakan salah satu bentuk kesadaran sebagai warga negara. Selain itu terdapat 

beberapa manfaat bagi perusahaan, diantaranya, meningkatkan performa 

perusahaan, kepercayaan pemegang saham meningkat, dan menarik minat 

investor. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai revaluasi aset, fenomena, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset beserta hasil dari penelitian 

terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan hasil pada ukuran perusahaan, leverage, 

likuiditas, PPh tangguhan, dan intensitas aset tetap. Oleh karena itu peneliti ingin 

menguji kembali variabel-variabel tersebut dengan observasi 5 tahun (2016-2020) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Sudrajat, Nurmala Ahmar, dan 

JMV Mulyadi (2017) yang meneliti tentang pengaruh leverage, arus kas operasi, 

ukuran perusahaan, dan fixed asset intensity terhadap keputusan revaluasi aset 

tetap (studi empris pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2012 s.d 2016). 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sektor industri yang di teliti dan adanya penambahan variabel likuiditas 

dan PPh tangguhan. Pada penelitian terdahulu industri yang dijadikan objek 

adalah bank umum yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian ini akan 
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membahas revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Melihat kondisi dan contoh kasus diatas, penggunaan metode revaluasi 

bisa dikatakan menjadi alternatif yang lebih baik bagi perusahaan dalam 

melakukan pencatatan terhadap nilai aset tetap. Selain dapat menunjukkan nilai 

yang relevan dari aset tetap, penggunaan metode revaluasi meningkatkan nilai aset 

tetap perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam meyakinkan pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai kinerja perusahaan. Hal ini bertujuan agar 

kondisi Negara Indonesia menjadi lebih baik kedepanya. Dengan demikian 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian revaluasi 

aset pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. 

Berdasarkan Uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul: 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, PPH Tangguhan dan 

Intensitas Aset Tetap Terhadap Revaluasi Aset Tetap” (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar 

di BEI 2016-2020) 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan 

atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu 

penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

alat-alat yang relevan. Berdasarkan penjelasan diatas rumusan masalah pada 

penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap metode revaluasi aset 

tetap pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap metode revaluasi aset tetap pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap metode revaluasi aset tetap pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah pajak penghasilan tangguhan berpengaruh terhadap metode 

revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap metode revaluasi aset 

tetap pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengunkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap metode revaluasi aset tetap pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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2. Pengaruh leverage terhadap metode revaluasi aset tetap pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Pengaruh likuiditas terhadap metode revaluasi aset tetap pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa Efek 

Indonesia. 

4. Pengaruh pajak penghasilan tangguhan terhadap metode revaluasi aset 

tetap pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap metode revaluasi aset tetap pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi. Adapun manfaat 

penelitian: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai penerapan atas ilmu yang didapatkan diperkuliahan dan 

dapat mendalami penelitian tentang pengambilan keputusan metode 

revaluasi aset tetap. 

2. Manfaat Praktis  

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

untuk dapat mengetahui ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, pajak 
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penghasilan tangguhan dan intensitas aset tetap terhadap metode revaluasi 

aset tetap. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah yang 

mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai    dasar dan 

bahan acuan dalam peneitian, ada juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesis  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-variabel 

penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Akuntansi Positif 

Teori ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses 

akntansi dari awal hingga sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan 

agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain didalam perusahaan Fatayati 

(2018). Teori akuntansi positif memiliki hipotesis, berikut ini: 

1. Hipotesis debt/Equiity memprediksi semakin tinggi Debt to Equity ratio 

(DER) suatu perusahaan, kemungkinan manejer akan menggunakan metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan ekuitas dan aset perusahaan, sehingga 

dapat memberikan kepercayaan kepada pihak investor maupun kreditor atas 

pengembalian jumlah investasinya. Dalam hipotesis terdapat dua variabel 

yaitu leverage dan likuiditas yang berpengaruh terhadap metode revaluasi aset 

tetap. 

2. Hipotesis Political Cost memprediksi bahwa perusahaan yang besar 

dibandingkan perusahaan yang kecil akan memilih metode akuntansi untuk 

mengurangi laba yang dilaporkan guna menghindari tuntutan lebih dari pihak 

eksternal perusahaan. Variabel dalam hipotesis ini yaitu variabel ukuran 

perusahaan dan pajak. 

3. Hipotesis Debt to Equity dalam penelitian ini menjelaskan variabel leverage 

ketika tingkat leverage perusahaan tinggi, manejer akan memilih metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan ekuitas perusahaan sehingga tingkat 
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leverage akan turun yang berarti perusahaan layak untuk mendapatkan 

pinjaman dari pihak kreditor.  

Hipotesis ini juga menjelaskan variabel likuiditas ketika likuiditas 

perusahaan rendah, manejer akan berusaha menunjukan nilai aset yang lebih 

tinggi sehingga dapat memberikan jaminan untuk membayar utang perusahaan. 

Metode akuntansi yang sesuai untuk dapat meningkatkan ekuitas dan aset adalah 

metode revaluasi aset tetap.  

Hipotesis political cost dalam penelitian ini menjelaskan variabel ukuran 

perusahaan, ketika ukuran perusahaan tinggi tuntutan-tuntutan dari pihak eksternal 

akan semakin banyak maka manejer akan memilih metode akuntansi yang dapat 

menurunkan laba perusahaan tuntutan-tuntutan dari pihak eksternal dapat 

berkurang.  

Hipotesis ini juga menjelaskan variabel pajak ketika pajak perusahaan 

tinggi maka manejer memilih menggunakan meteode akuntansi agar dapat 

meminimalkan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Metode akuntansi yang 

sesuai untuk menurunkan laba dan pajak adalah metode revaluasi aset tetap. 

Heri (2017) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif memberikan 

pedoman bagi pembuat kebijakan akuntansi atas konsekuensi dari setiap 

kebijakan. Konsep hipotesis dalam teori akuntansi positif merupakan dasar dalam 

memahami fenomena perataan laba pada perusahaan. Perataan laba tidak selalu 

opurtunistik melainkan sebagai salah satu cara untuk mencapai kontrak efisien 

dengan tujuan mengurangi asimetri informasi dan memberikan sinyal pada 

investor. 
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Teori akuntansi positip berupaya menjelaskan sebuah proses, yang 

menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta 

penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi 

tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif dirumuskan sebagai suatu 

susunan konsep, definisi, dan dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran 

fenomena akuntansi, serta menjelaskan hubungan antar variabel dalam struktur 

akuntansi, dengan maksud untuk teori akuntansi positif memprediksi fenomena 

yang muncul baik fenomena sosial dan ekonomi (harahap, 2018:2). 

Teori ini mengimplikasikan bahwa teori akuntansi positif digunakan untuk 

menjelaskan motivasi perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Revaluasi aset 

dapat dijadikan sebagai alat untuk menurunkan rasio debt/equity untuk 

menghindari biaya kegagalan utang (debt hypothesis) dan juga digunakan sebagai 

sinyal pertumbuhan perusahaan. 

2.1.2 Teori Agensi 

Teori keagenan menjelaskan pola hubungan antara principal dan agen. 

Hubungan keagenan merupakan sebuah 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. Menurut Sartono (2016) bentuk hubungan keagenan itu biasanya 

terjadi antara manajer dan pemegang saham (shareholders) dan antara debtholders 

dan stakeholders. 

Sebagai agen dari prinsipal, manajer seharusnya bertindak untuk 

kemakmuran prinsipal, namun Scott (2012) mengasumsikan bahwa agen tidak 
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menginginkan risiko yang tinggi mengingat risiko yang tinggi akan 

mengakibatkan berkurangnya kompensasi yang akan diterima oleh mereka. Hal 

ini menyebabkan para prinsipal perlu meningkatkan pembagian dari laba 

perusahaan guna mempertahankan fungsi dari managerial yang sesungguhnya. 

Konflik kepentingan akan terjadi ketika keputusan manajer hanya memaksimalkan 

kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. 

Teori keagenan ini menjelaskan bahwa agen memiliki wewenang dalam 

menentukan kebijakan akuntansi, dimana kebijakan ini selanjutnya akan 

memberikan dampak kepada laba perusahaan. Seorang manajer memiliki 

wewenang dalam pemilihan kebijakan akuntansi, disini dapat dilihat apakah 

manajer mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan pemegang saham 

melalui kebijakan akuntansi yang mereka pilih, yakni income increasing atau 

income decreasing. Manajemen  dianggap sebagai agen dan pemilik sebagai 

principal Pemilik perusahaan (principal) biasanya mendelegasikan wewenangnya 

kepada pihak manajemen (agent) perusahaan (Ustman, 2018). 

2.1.3 Teori Signalling 

Signaling theory merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh 

investor untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah para investor akan 

menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan 

(Suwardjono 2005). Manejer pada umumnya termotivasi untuk menyampaikan 

informasi yang baik mengenai perusahaannya kepublik secepat mungkin, 

misalnya melalui jumpa pers. Namun pihak diluar perusahaan tidak tahu 

kebenaran dari informasi yang disampaikan tersebut. Jika manejer dapat memberi 
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sinyal yang meyakinkan, maka publik akan terkesan dan hal ini akan terfleksi 

pada harga sekuritas. 

2.1.4 Pengertian Aset Tetap 

Pada dasarnya perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonominya 

menggunakan sumber daya yang ada, salah satunya dalam menghasilkan suatu 

produk. Agar dapat menghasilkan produk untuk memenuhi tujuannya, setiap 

perusahaan harus memiliki aset. Aset yang dimiliki perusahaan dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kriteria yang dimiliki, 

mulai dari aset lancar, aset tidak berwujud, hingga aset berwujud. Menurut 

Sumarsan (2018:57) aset tetap (fixed assets) merupakan aset yang dibeli  

perusahaan dengan nilai yang relatif tinggi untuk digunakan dalam operasional 

perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Kriteria aset tetap: 

1. Digunakan untuk operasional perusahaan  

2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun 

3. Memiliki nilai yang relatif tinggi 

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk di rentalkan kepada pihak lain 

atau untuk tujuan administraktif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih 

dari satu periode (PSAK 16, revisi 2011). 

2.1.5 Revaluasi Aset Tetap 

Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap 

adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan 

nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam 
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laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, 

sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai 

yang wajar.  

Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan dimaksudkan agar 

perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar 

sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya 

(katuuk, 2013). Tindakan penilaian kembali ini dilakukan karena aset tetap yang 

didasarkan pada harga perolehan (hisrorical cost) dianggap kurang mencerminkan 

nilai atau potensi nyata yang dimiliki oleh perusahaan, sebagai akibat adanya 

fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi. Penilaian kembali terhadap aset 

tetap  hanya dapat dilakukan oleh lembaga penilai, yaitu perusahaan jasa penilai 

atau ahli penilai yang diakui atau memproleh izin pemerintah, supaya dapat 

dilakukan secara objektif dan lebih profesional dan sekaligus terjadi check and 

balance (Katuuk, 2013). 

Berikut adalah pengertian revaluasi aset tetap berdasasrkan standar akuntansi 

keuangan adalah: 

1. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai 

pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian 

kembali aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset 

tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang 

memperoleh izin dari pemerintah. 

2. Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai 

atau ahli ternyara tidak mencerminkaan keadaan yang sebenarnya, 
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Direktur jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar 

aset yang bersangkutan. 

3. Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai 

atau ahli penilai. 

4. Selisih antara nilai pengalihan aset tetap perusahaan dengan nilai sisa buku 

fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian 

berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan. 

5. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku 

komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilan (perhatikan 

pengenaan pajaknya) harus dibukukan dalam neraca komersial pada 

perkiraan modal dengan nama “selisih lebih penilaian kembali aset tetap 

perusahaan”. 

6. Pemberian saham bonus atau pencatatan nilai nominal saham tanpa 

penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali 

aset tetap perusahaan, sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal 

sebagaimana dimaksud bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 

ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 1 huruf b 

peraturan pemerintah nomor 138 tahun 2000 pelunassan pajak penghasilan 

dalam tahun berjalan. Dipetik 13 November, 2020, dari JDIH BPK RI 

7. Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar dari 

pada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham 

bonus atau pencatatan tambahan  nilai nominal saham tanpa penyetoran 
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yang bukan merupakan objek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih 

penilaian kembali secara komersial. 

Berikut pengertian Revaluasi aset menurut peraturan perpajakan (Katuk, 2013): 

1. Revaluasi dilakukan atas seluruh aset tetap perusahaan termasuk tanah 

dengan status hak milik atau hak guna bangunan. 

2. Revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap 

yang ditetapkan oleh perusaan penilai atau ahli penilai yang memperoleh 

izin dari Pemerintah. Jika hasil revaluasi tidak mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya dapat dilakukan oleh DJP. 

1) Selisih revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10%. 

2) Penilaian kembali aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat 

jangka waktu lima tahun terhitung dari revaluasi terakhir. 

3) Hasil evaluasi akan memperbaharuhi nilai tercatat aset dan menjadi 

dasar penyusutan fiskal. 

4) Revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan DJP untuk penilaian 

kembali aset tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat 

digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal. 

5) Perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa 

penyusutan berakhir (kelompok 1 dan 2) atau sebelum 0 tahun dari 

tanggal revaluasi (kelompok lainnya), maka akan dikenakan tambahan 

pajak final sebesar selisish tarif terakhir dikurangi 10% (25% - 10% = 

15%) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset tetap. 

Dasar hukum untuk melakukan metode revaluasi aset tetap di indonesia adalah: 
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1. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/kmk. 03/2002 tentang tata cara 

dan prosedur pelaksanaan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk 

tujuan perpajakan. 

2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 79/PMK.03/2008 tentang penilaian 

kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan. (Sri Mulyani Indrawati:2008). 

Dipetik 6 November, 2020, dari Peraturan Menteri Keuangan 

Pembukuan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap:     

1. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap dibukukan dalam rekening 

“Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap” dan dimasukkan kelompok 

rekening Modal Saham. 

2. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap dicatat kedalam jurnal 

penyesuain adalah sebagai berikut: 

Penyajian jurnal penyesuaian 

Aset tetap/harta      xxxx 

Akumulasi penyusutan     xxxx 

Selisih penilaian kembali aset tetap   xxxx 

(mencatat selisih lebih penilaian kembali aset tetap) 

1. Perubahan akumulasi penyusutan aset tetap: 

Beban penyusutan      xxxx 

 Akumulasi penyusutan     xxxx 

(mencatat perubahan akumulasi penyusutan aset tetap) 

2. Jurnal penyesuaian aktiva tetap berdasarkan nilai perolehan aset tetap yang 

baru sebagai berikut: 
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Aset tetap/harta      xxxx 

Beban penyusutan      xxxx 

 Selisih penilaian kembali aset tetap    xxxx 

 Akumulasi penyusutan     xxxx 

(jurnal penyesuaian aset tetap setelah revaluasi) 

Dalam PSAK 16 Aset Tetap dalam pengukuran setelah pengakuan aset 

tetap berbunyi “Entitas dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai 

kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap aset tetap 

dalam kelas yang sama”. Dimana harga perolehan (biaya) adalah penilaian aset 

yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan 

untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai aset tetap tersebut siap digunakan.  

Namun penggunaan harga perolehan membuat nilai aset tetap menjadi 

tidak relevan karena tidak menunjukkan nilai terkini dari aset tetap yang dimiliki 

oleh perusahaan sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 

16: Aset Tetap yang mana menjadi panduan bagi entitas untuk memilih 

menggunakan biaya atau revaluasi sebagai pengukuran aset tetap dari suatu 

entitas. Revaluasi aset tetap adalah penyesuaian harga atau nilai perolehan harta 

atau aktiva tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan 

berkenaan dengan perubahan nilai tukar mata uang.  

Menurut Sumarsan (2018:72) revaluasi merupakan penilaian kembali aset 

tetap suatu perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan 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 



34 
 

yang sewajarnya. Nilai wajar tanah, bangunan serta aset lainnya biasanya 

ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai (Appraisal) yang 

memilki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar dan berdasarkan kepada 

fakta-fakta yang objektif, jujur dan harus memiliki relevansi dengan 

menggunakan metode parameter serta prinsip-prinsip yang tidak melanggar norma 

dan hukum yang berlaku. Dimana appraisal adalah sebuah proses pekerjaan 

seorang yang ahli dibidangya dalam hal memberikan sebuah penilaian berupa 

estimasi atau perkiraan (asumsi) atas nilai sebuah objek. Orang yang melakukan 

appraisal tersebut sering disebut sebagai appraiser. 

Dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada 

tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini: 

1. Disajikan kembali secara propesional dengan perubahan dalam jumlah 

tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama 

dengan jumlah revaluasiannya. Metode ini sering digunakan apabila aset 

direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya 

pengganti yang telah disusutkan. 

2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto 

setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset 

tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan, ketika revaluasi 

menunjukkan angka positif, dimana nilai buku aset tetap terapresiasi 

akibat penyesuaian terhadap nilai pasar, kenaikan nilai tersebut tidak boleh 

dicatat dalam laporan laba rugi (Income Statement).  
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Kenaikan tersebut harus dikreditkan di akun khusus dalam laporan ekuitas. 

Nama akun tersebut adalah Revaluation Surplus. Didalam akun ini terkandung 

segala kenaikan tiap nilai aset tetap akibat revaluasi sampai aset tetap tersebut 

dijual, disumbangkan atau dibuang. Namun sebaliknya jika terjadi penurunan nilai 

(impairment), penurunan tersebut harus didebit diakun Revaluation Surplus. Jika 

penurunan atau kerugiannya melebihi nilai surplus, maka harus dicatat pada akun 

impairment loss. Dan nilai aset tetap yang sudah direvaluasi kemudian menjadi 

nilai dasar baru untuk didepresiasi. Depresiasi masih terus dilakukan pada aset 

tetap dengan nilai buku yang baru, di umur ekonomis yang masih tersisa. 

Entitas memilih metode biaya atau metode revaluasi sebagai kebijakan 

akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap 

dalam kelompok yang sama. 

1) Metode Biaya  

Pada metode biaya setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar 

biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan nilai aset. 

2) Metode Revaluasi 

Pada metode revaluasi setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang dinilai 

wajarnya 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. 
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Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokkan aset yang memiliki 

sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah 

contoh dari kelompok aset yang terpisah: 

1. Tanah 

2. Tanah dan banguanan 

3. Mesin 

4. Kapal 

5. Pesawat udara 

6. Kendaraan bermotor 

7. Perabotan 

8. Peralatan kantor 

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk 

memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang 

di tentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Jika 

jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui 

dalam pendapatan komprehensif  lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian 

surplus revaluasi aset tetap. 

 Namun kenaikkan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar 

jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya 

dalam laba rugi. Jika jumlah  tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan 

tersebut diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tercatat diakui dalam 

pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo 

kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam 
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pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian 

surplus revaluasi. 

 Aset tetap disusutkan selama masa manfaat. Setiap bagian dari aset tetap 

yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan 

seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Beban penyusutan untuk setiap 

periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan 

dalam jurnal tercatat aset lainnya. 

Adanya penilaian aset tetap akan memberikan dampak positif dan negatif 

bagi perusahaan.  

Berikut dampak positif bagi perusahaan: 

1. Posisi kekayaan di dalam neraca menunjukan kewajaran, ini akan 

mempermudah pemakai laporan keuangan untuk mendapat informasi yang 

tepat dan akurat. 

2. Selisih lebih penilaian kembali akan memyebabkan struktur modal 

meningkat, artinya bahwa DER semakin membaik yang dilihat dari 

perbandingan antara pinjaman (debt) dan modal sendiri (equity). 

3. Semakin membaik DER menjadikan perusahaan dapat melakukan 

pinjaman dari pihak ketiga atau emisi saham. 

Dampak negatif bagi perusahaan: 

1. Naiknya nilai aset tetap menyebabkan beban penyusutan aset tetap 

menjadi naik yang dibebankan dalam laba/rugi atau dibebankan kedalam 

harga pokok produksi. 
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2. Dari segi perpajakan bahwa selisih lebih yang disebabkan revaluasi aset 

tetap adalah objek pajak yang dikenai pajak final 10%. Atau tarif progresif 

yang sedang berlaku di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016, yaitu 

3%, 4% dan 6%. 

Dampak positif dan negatif yang disebabkan revaluasi aset tetap, maka 

untuk melakukan revaluasi aset tetap perlu dipikirkan secara baik-baik oleh pihak 

manajemen perusahaan, manfaat dan kerugian yang akan dialami di masa 

sekarang dan yang akan datang akibat revaluasi aset tetap harus benar-benar 

dipertimbangkan dengan baik. 

Ketentuan revaluasi aset tetap, untuk mengetahui pengenaan pajak atas 

penghasilan yang berasal dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, perlu melihat 

ketentuan dalam pasal 19 UU PPh, yaitu: 

a. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian 

kembali aset tetap dan faktor penyesuaian apabila terjadi Revaluasi Aktiva 

Tetap Terhadap Beban Pajak dan Peningktan Nilai Aset pada 

ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dan penghasilan karena 

perkembangan harga. 

b. Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan tarif pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan 

sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 17 ayat (1). Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU PPh, 

ditegaskan peraturan mengenai penilaian kembali aktiva tetap diatur oleh 

menteri Keuangan yang juga berhak melakukan penyesuain peraturan 
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apabila diperlukan dan untuk saat ini yang berlaku adalah Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 yang menggantikan 

sementara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 tahun 2008.  

Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, perpajakan dengan mendapatkan 

perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada 

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri 

ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Teknik revaluasi aset tetap 

dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada 

saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau 

ahli penilai, yang memperleh izin dari pemerintah. Apabila nilai pasar atau nilai 

wajar tersebut dianggap tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka 

direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan kembali nilai pasar atau 

nilai wajar yang bersangkutan.  

Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli 

penilai. Pada ketentuan 1979 (KMK Nomor 109) dan 1986 (PP Nomor 45 dan 

KMK Nomor 914), penilaian kembali aset tetap menggunakan metode angka 

perkalian (indeks) terhadap harga perolehan maupun penyusutannya. Indeksasi 

dapat dipandang sebagai pendekatan untuk mengeliminir kekeliruan pengukuran 

penghasilan kena pajak karena inflasi. 

a. Reproduction cost, yang menunjuk pada jumlah pengeluaran sekarang 

yang diperlukan untuk  memproduksi aset tetap serupa yang baru. 
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b. Sound value, yang mencerminkan nilai reproduksi dikurangi dengan 

depresiasi berdasar jumlah tersebut. 

Periode Revaluasi Aset Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 191/ PMK.010/2015 revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali 

sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aset 

tetap perusahaan yang terakhir dilakukan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya 

yang memperbolehkan revaluasi dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 

tahun buku yang sama. Artinya terjadi perubahan signifikan dalam jangka waktu 

revaluasi dari yang sebelumnya dapat dilakukan setiap tahun menjadi lima tahun 

sekali. Jangka waktu lima tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi sebuah 

aset tetap untuk mengalami perubahan harga. Selain itu masa manfaat aktiva 

tersebut sudah jauh berkurang. Bahkan bisa habis sebelum dilakukan revaluasi. 

Namun berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) peraturan ini bertentangan 

dengan perlakuan akuntansi karena PSAK menyebutkan bahwa revaluasi harus 

dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa 

jumlah tercatat tidak berbeda secara signifikan dari nilai wajar pada tanggal 

neraca. Pelaksanaan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan, terdapat 

persyaratan untuk wajib pajak yang akan mengajukan penilaian kembali aset 

tetap, yaitu: 

a) Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dapat diajukan oleh wajib 

pajak yang: 
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1. Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh 

kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari 

Pemeintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan, dengan 

ketentuan: 

a. Penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2015 untuk 

permohonan yang diajukan pada tahun 2015; atau. 

b. Penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk 

permohonan yang diajukan pada tahun 2016. 

c. Belum melakukan penilaian kembali aset tetap. 

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan 

dengan menggunakan nilai aset tetap hasil penlaian kembali aset tetap 

berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap serta harus 

melampirkan: 

a) Surat Setoran pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas 

penilaian kembali aset tetap; 

b) Daftar aset tetap hasil penilaian kembali; 

c) Fotocopy surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli 

penilai, yang memperoleh izin dari pemeintah yang dilegalisir 

oleh istansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin 

usaha tersebut; 

d) Laporan penilaian aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau 

ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan 
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e) Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian 

kembali aset tetap. 

b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan 

menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap menurut 

Wajib Pajak serta harus melampirkan: 

1) Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas 

perkiraan penilaian kembali aset tetap; dan 

2) Daftar aset tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan 

nilainya. 

a) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan 

paling lambat pada tanggal: 

1) 3 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak 

berlakunya Peraturan Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember 

2015; 

2) 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 

2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau  

3) 31 Deseember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 juli 

2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; 

b) Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan wajib pajak, 

Direktur Jenderal Pajakdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan 

persetujuan penilaian kembali aset tetap.  
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Perusahaan harus menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan 

persetujuan Direktur Jenderal Pajak atas kegiatan revaluasi aset tetap. 

Kelengkapan dokumen pendukung sangat penting dalam proses administrasi ini, 

karena seleksi awal permohonan revaluasi perusahaan adalah pemeriksaaan 

formal.  

Penilaian kembali aset tetap bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi 

perusahaan dalam membuat perhitungan biaya yang lebih kecil untuk menentukan 

intesitas aset dan nilai sebenarnya dari perusahaan. Revaluasi aset tetap diukur 

berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset yang diperlukan pada setiap revaluasi 

aset tetap yang ditentukan oleh appraisal atau pakar penilai, yang mendapatkan 

izin dari pemerintah.  

Berdasarkan dari beberapa teori mengenai penilaian dari aset tetap dapat 

ditentukan penilaian aset tetap terkait dengan penilaian yang dilaporkan keuangan 

berdasarkan nilai pasar. Dapat digunakan rumus berikut ini. 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel revaluasi aset tetap menggunakan 

variabel dummy dengan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang menilai kembali 

aset tetap, dan 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak menilai kembali aset tetap. 

 

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan proksi dari political factor. Ukuran 

perusahaan merupakan tolak ukur besar kecilnya perusahaan dengan melihat 

seberapa besar nilai dari total aset, ekuitas atau penjualan suatu perusahaan (Nitza 

dan Etna, 2017). Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan ukuran 

yang dimiliki perusahaan yang dapat dilihat menurut berbagai cara antara lain 

dengan total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain Hery (2017). Pendapat yang 
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sama dikemukan oleh Indriyani (2017) yang menjelaskan bahwa “ukuran 

perusahaan adalah gambaran seberapa besar perusahaan yang dilihat dari total 

aset, total penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aset perusahaan.” 

UU No. 20 tahun 2008 menklarifikasikan ukuran perusahaan kedalam 4 

kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dalam 

melakukan klarifikasi ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang 

dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 tahun 2008 

mendefinisikan bahwa usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha 

besar sebagai berikut: 

1. Usaha mikro adalah usaha prduktif milik orang perorangan dan badan 

usaha perorang yang memiki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. 

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
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dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara 

atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia. 

Dalam mengukur perusahaan, digunakan total aset sebagai cerminan 

ukuran perusahaan. Semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin 

besar. Werner R. Murhadi (2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan diukur 

dengan mengubah total aset yang dimiliki perusahaan  kedalam bentuk logaritma 

naturnal. Ukuran perusahaan dilambangkan dengan menggunakan log naturnal 

total aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan 

menggunakan log natural jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun 

akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang 

sesungguhnya. Ukuran perusahaan diperoleh dengan rumus berikut. 

 

                                  

 

2.1.7 Leverage 

Menurut Harahap (2013:106) leverage adalah rasio yang menggambarkan 

hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal. Rasio ini dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh modal. 
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Rasio leverage menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam keputusan 

akan merevaluasi atau tidak merevaluasi aset tetap. Upward Revaluation aset tetap 

akan meningkatkan nilai buku total aset. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan 

kreditur sebagai dampak membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan, 

khususnya rasio debt to equity atau debt to asset. 

Leverage memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya untuk pemilik bisnis 

atau manajemen, tetapi juga untuk pihak diluar perusahaan dan pihak-pihak 

khusus termasuk pihak yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. 

Tujuan menggunakan rasio leverage, untuk pihak eksternal perusahaan menurut 

kasmir (2012). 

1. Untuk mengetahui perusahaan dengan pihak lain 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang 

bersifat permanen (seperti angsuran dan bunga pinjaman) 

3. Untuk menilai keseimbangan nilai aset terutama nilai aset tetap dan 

ekuitas  

4. Untuk menilai seberapa besar jumlah perusahaan lain dibiayai oleh utang 

5. Untuk meniai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap  

pengolahan aset 

6. Untuk menghitung berapa bagian dari setiap saldo modal yang digunakan 

dalam jaminan utang jangka panjang. 

Sedangkan manfaat menggunakan rasio leverage untuk perusahaan, yaitu: 

1. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

yang bersifat permanen. 
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2. Untuk menganalisis seberapa efisien pengelolaan aset perusahaan yang 

dipengaruhi oleh utang perusahaan. 

Menurut Sartono (2016:120) leverage  adalah sebagai berikut: Financial 

leverage menunjukan proporsi atas penggunaan utang untuk membiyai 

investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan 

modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendiri bagi perusahaan mengandung 

tiga dimensi:  

1. Pemberi kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit 

yang diberikan. 

2. Dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik peruahaan 

keuntungannya akan meningkat. 

3. Dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak 

kehilangan pengendalian perusahaan. 

Leverage mempengaruhi pilihan manejer untuk merevaluasi aset. 

Berdasarkan teori akuntansi positif, rasio leverage yang tinggi akan memotivasi 

manejer untuk memilih metode akuntansi yang akan menaikan nilai aset tetap 

entitas pada akhirnya kreditur atau pihak ketiga akan percaya pada entitas. 

Revaluasi aset akan mempengaruhi kekuatan entitas dalam mempengaruhi 

kekuatan entitas dalam menegosiasikan kontrak utang. Adanya kontrak utang 

dalam perusahaan akan membuat perusahaan memilih melakukan revaluasi aset 

tetap sehingga akan menaikan nilai aset tetap perusahaan. 
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Hubungan antara leverage terhadap revaluasi (Andison, 2015; Azis dan 

Yuyetta, 2017; Sitepu & Silalahi, 2019) yaitu tingkat utang perusahaan yang 

tinggi akan menjadi dorongan terhadap manajemen untuk melakukan revaluasi 

aset agar memenuhi kontrak utang dan dapat meneruskan pinjaman. Dimana 

dalam penelitian ini  leverage  diukur dengan rumus : 

 

                    
                

            
      

 

 

2.1.8 Likuiditas 

Kasmir (2017) mendefinisikan likuiditas yaitu untuk menunjukan atau 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah 

jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan 

perusahaan) maupun didalam perusahaan (likuiditas perusahaan). 

Menurut surjaweni (2017) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban tersebut 

bersifat jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek. 

Menurut Home dan Wachowicz (2014:167) rasio likuiditas merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka 

pendeknya. Rasio ini membandingkan liabilitas jangka pendek dengan sumber 

daya jangka pendek (lancar) yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut.  

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendeknya (subramanyam, 2014:25). Likuiditas 

berarti kemampuan aset untuk dapat dijual dengan cepat atau dapat dengan mudah 
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berubah menjadi uang tunai. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan 

keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya 

untuk mengubah aset lancar tertentu menjadi uang kas. 

Menurut Sartono (2016:116) rasio likuiditas adalah: rasio yang 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka 

pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar 

kecilnya aktiva lancar yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, 

surat berharga, piutang, dan persediaan. Tingkat likuiditas perusahaan dapat 

diukur melaui current ratio. Current ratio  dihitung dengan cara aktiva lancar 

dibagi hutang lancar. Rasio ini menunjukan sejauh mana aktiva lancar dengan 

hutang lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar.  

Dimana dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan rumus: 

 

              
             

                 
      

 

 

2.1.9 PPH Tangguhan 

Dalam rangka menambah setoran tunai pajak penghasilan, pemerintah 

telah mengeluarkan fasilitas perpajakan terkait revaluasi aset. Fasilitas ini 

memberikan tiga keuntungan bagi pelaku usaha jika pelaku usaha melakukan 

revaluasi aset pada tahun 2015 dan 2016. Jika pada tahun 2017 dan setelahnya, 

maka perpajakan tidak mendapat diskon.  

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perpajakan terkait revaluasi, khususnya 
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revaluasi yang dilakukan tahun 2015 dan 2016. Peraturan Menteri Keuangan ini 

diberi nama “Penilaian Kembali Aset tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi 

Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016”. 

Secara formal tujuan kebijakan khusus ini adalah : 

1. Menjaga stabilitas ekonomi makro dan 

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 tidak mencabut 

atau mengubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008. Jadi, 

setelah 2016 keuntungan tentang PPh atas revaluasi kembali lagi ke Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 79/PMK.032008 dan tarif yang dikenakan 10%. Tarif 

Pajak Penghasilan atas revaluasi yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.010/2015 tersebut sebesar: 

a. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri 

Keuangan ini sampai dengan 31 Desember 2015 

b. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 

tanggal 30 Juni 2016, atau 

c. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal l Juli 2016 sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2016, 

d. Dan tarif normal kembali yaitu 10% jika permohonan diajukan diatas 31 

Desember 2016. 

Jika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka pajak penghasilan 

tangguhan yang akan ditanggung perusahaan semakin besar. Untuk mengurangi 

pajak penghasilan tangguhan tersebut metode yang dapat dipilih oleh perusahaan 



51 
 

yaitu metode revaluasi (Nadeak ,2011). Pajak penghasilan tangguhan dalam 

penelitian ini dilambangkan PJK. Oleh karena itu rumus yang digunakan untuk 

pengukuran  pajak penghasilan tangguhan dengan rumus: 

 

PJKti-1=Pajak Penghasilan Tangguhan Tahun Lalu 

 

 

2.1.10 Intensitas Aset Tetap 

Aset merupakan kekayaan berupa benda berwujud maupun benda tak 

berwujud yang memiliki manfaat ekonomi. Aset perusahaan dibagi menjadi dua 

yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tetap masuk dalam kategori aset tidak 

lancar, aset tetap berdasarkan PSAK No.16 didefinisikan sebagai aset berwujud 

yang diperoleh dalam bentuk siap digunakan atau dibangun sendiri untuk 

digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak ada maksud untuk dijual 

kembali dan mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun (Mulyani,2017). 

PSAK No.16 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dapat 

digunakan untuk diproduksi atau pasokan barang atau jasa yang disewakan 

kepada pihak lain, atau dipertahankan untuk tujuan administratif dan digunakan 

dalam beberapa periode tertentu. Perusahaan memiliki total aset yang terdiri dari 

berbagai jenis aset. Aset tetap terus mengalami depresiasi selama periode ekonomi 

penggunaan sehingga sangat berperan penting dalam mendukung kegiatan bisnis 

perusahaan. 

Intensitas adalah ukuran seberapa banyak (besar atau kecil) penggunaan 

dari suatu aset. Intensitas aset tetap menunjukkan jumlah aset tetap yang dimiliki 

oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan dan menggambarkan 
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banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Aset tetap 

disusutkan setiap tahun yang diakui sebagai beban depresiasi atau beban 

penyusutan. Beban penyusutan yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan 

mempengaruhi pajak perusahaan, dalam hal ini beban penyusutan akan berperan 

sebagai pengurang pajak, sehingga laba perusahaan akan semakin kecil. Laba 

perusahaan, dalam hal ini disebut dengan laba kena pajak yang semakin berkurang 

akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2017). Semakin tinggi 

intensitas aset tetap maka semakin besar proporsi aset tetap yang ada didalam 

perusahaan dibandingkan dengan aset lainnya.  

Ghozali dan Tedjakusuma (2019) menyatakan bahwa rasio intensitas  aset 

tetap dapat digunakan sebagai salah satu cara melihat tingkat proporsi dari aset 

tetap yang dimiliki terhadap total aset tetap. Intensitas aset tetap diperoleh dengan 

membandingkan total aset tetap dan total aset (fixed asset intensity), digunakan 

sebagai pengukur informasi asimetri.  

Dimana dalam penelitian ini intensitas diukur dengan rumus:  

 

                      
                

          
      

 

 

2.1.11 Pandangan Akuntansi Dalam Islam 

Akuntansi (accounting) sendiri dalam bahasa arab dikenal dengan istilah 

al-muhasabah. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah 

muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah pengembangannya diserahkan 

kepada kemampuan akal pikiran manusia. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, 
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hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Dalam al-Qur’an telah 

menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi, jauh sebelum Lucas Pacioli yang 

dikenal sebagai Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi double-entry 

bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1949. Hal ini dapat 

dilihat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 282, yang secara garis besar telah 

menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas. Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga 

keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggungjawaban yang 

bunyinya adalah sebagai berikut: 

 

ْنَْٛكتُْت ثََُُْٛكْى َكب َٔ ٗ فَبْكتُجُُِٕ ۚ  ًًّّ ٰٗ أََجٍم ُيَس ٍٍ إِنَ ُْتُْى ثَِذْٚ ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَٚ َب انَِّزٚ ٌْ تٌِت ثِبْنَعذْ َٚب أَُّٚٓ ََل َٚأَْة َكبتٌِت أَ َٔ ِل ۚ 

ََل َٚجْ  َٔ  ُ َ َسثَّّ ْنَٛتَِّك َّللاَّ َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ هِِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ ۚ فَْهَْٛكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ِّ َْٚكتَُت َك ْٛ ٌَ انَِّز٘ َعهَ ٌْ َكب ُُّْ َشْٛئًّب ۚ فَئِ َخْس ِي

ْٔ ََل َْٚستَ  ْٔ َضِعٛفًّب أَ ٌْ نَْى اْنَحكُّ َسفًِّٛٓب أَ ِ ٍْ ِسَجبنُِكْى ۖ فَئ ٍِ ِي ْٚ ُِٓذٔا َشَِٓٛذ اْستَْش َٔ نُُِّّٛ ثِبْنَعْذِل ۚ  َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُٚ ٌْ ِطُٛع أَ

ب فَتَُزكَِّش إِْحذَ  ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ََٓذاِء أَ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ب اْلُ َُٚكََٕب َسُجهَ ًَ ََل َٚأَْة اُْ َٔ  ۚ ٰٖ ْخَش

نُِكْى أَْلَسطُ 
ِّ ۚ َرٰ ٰٗ أََجهِ ا إِنَ ْٔ َكجِٛشًّ ا أَ ٌْ تَْكتُجُُِٕ َصِغٛشًّ ََل تَْسأَُيٕا أَ َٔ ََٓذاُء إَِرا َيب ُدُعٕا ۚ  َٓبَدحِ  انشُّ ُو نِهشَّ َٕ أَْل َٔ  ِ َُْذ َّللاَّ ِع

ٌَ تَِجبَسحًّ َحبضِ  ٌْ تَُكٕ ٰٗ أََلَّ تَْشتَبثُٕا ۖ إَِلَّ أَ أَْدََ ُِٓذٔا إَِرا َٔ أَْش َٔ َْٛس َعهَُْٛكْى ُجَُبٌح أََلَّ تَْكتُجَُْٕب ۗ  َُُْٛكْى فَهَ َشحًّ تُِذُٚشَََٔٓب ثَ

 ُٚ َٔ  ۖ َ اتَّمُٕا َّللاَّ َٔ ُ فُُسٌٕق ثُِكْى ۗ  ٌْ تَفَْعهُٕا فَئََِّّ إِ َٔ ٌِٓٛذ ۚ  ََل َش َٔ ََل َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ُ تَجَبَْٚعتُْى ۚ  َّللاَّ َٔ  ۗ ُ ُكُى َّللاَّ ًُ ٍء َعهِّ ْٙ ثُِكمِّ َش

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah   tidakَعهِٛى

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana Allah mengajarkannya, 

maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
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Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jenu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu;amalahmu itu). Kecuali 

jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 

Dalam surat al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan 

penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan 

muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk 

menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Islam menganggap bahwa 

transaksi ekonmi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga 

adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), 
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menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena 

dikhawatirkan pihak-pihak tertentu menginkari perjanjian yang telah dibuat. 

Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua 

aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, 

nota, bon kuitansi atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antar kedua 

belah pihak. Dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif akan 

memantafkan manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik 

sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran. Menariknya lagi, penempatan ayat 

tersebut sangat relevan dengan sifat akuntansi, karena ditempatkan pada surat al-

Baqarah yang berarti sapi betina yang sebenarnya merupakan lambang komoditas 

ekonomi (Budi 2015:10) 

Adapun ayat dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan seorang akuntan,  

yaitu surat an-nisa ayat 58 sebagai berikut: 

ْْهَِٓب  ٰٗ أَ ٔا اْلََيبََبِت إِنَ ٌْ تَُؤدُّ َ َٚأُْيُشُكْى أَ ٌَّ َّللاَّ ب إِ ًَّ َ َِِع ٌَّ َّللاَّ ٕا ثِبْنَعْذِل ۚ إِ ًُ ٌْ تَْحُك ٍَ انَُّبِس أَ ْٛ تُْى ثَ ًْ إَِرا َحَك َٔ

ب ثَِصٛش ٛعًّ ًِ ٌَ َس َ َكب ٌَّ َّللاَّ ِّ ۗ إِ  َِٚعظُُكْى ثِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu 

yang meneliti tentang penerapan REVALUASI ASET TETAP. Beberpa 

penelitian terdahulu mengenai metode revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut: 
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Tabel II.  1  

Penelitian terdahulu 

No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1.  Sudrajat, Nurmala 

Ahmar, JMV Mulyadi  

(2017) 

 

“Pengaruh Leverage, 

Arus Kas Operasi, 

Ukuran Perusahaan, dan 

Fixed Asset Intensity 

Terhadap Keputusan 

Revaluasi Aset Tetap” 

(Studi Empiris Pada 

Bank Umum Yang 

Terdaftar  Di  BEI  

Periode 2012  s.d  

2016) 

 

Leverage, ukuran 

Perusahaan, Fixxed Asset 

Intensity berpengaruh 

terhadap keputusan  bank 

umum untuk melakukan 

revaluasi aset. 

Lokasi penelitian 

terdahulunya adalah 

di Bank Umum yang 

terdaftar di BEI, 

Pada penelitian ini 

penulis 

menggunakan 

variabel tambahan 

yaitu PPh 

Tangguhan 

2.  Esa Octara Yunaz 

(2017) 

 

“Pengambilan 

keputusan metode 

revaluasi aset 

tetap”(variabel yang 

digunakan adalah 

ukuran perusahaan, 

leverage, likuiditas, 

pajak penghasilan 

tangguhan terhadap 

metode revaluasi aset 

tetap). 

Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan yang 

telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan 

memutuskan untuk 

menggunakan revaluasi 

aset tetap ketika aset 

perusahaan yang 

dimiliki semakin besar 

hal ini dikarenakan 

perusahaan ingin 

mengurangi tuntutan- 

tuntutan pihak 

eksternal. 

2. Perusahaan 

memutuskan untuk 

menggunakan metode 

revaluasi aset tetap 

ketika tingkat utang 

perusahaan yang 

dimiliki semakin besar 

hal inin dikarenakan 

perusahaan ingin 

menngkatkan ekuitas 

dan terhindar dari 

Terdapat perbedaan 

satu variabel yaitu 

intensitas aset tetap. 



57 
 

perjanjian utang. 

3. Perusahaan 

memutuskan untuk 

menggunakan metode 

revaluasi aset tetap 

ketika likuiditas 

perusahaan yang 

dimiliki semakin rendah 

hal ini dikarenakan 

perusahaan akan 

meningkatkan likuiditas 

perusahaan dengan cara 

meminjam kredit ke 

bank dan menjaminkan 

aset tetapnya. 

4. Perusahaan 

memutuskan untuk 

tidak menggunakan 

revaluasi aset tetap 

ketika pajak 

penghasilan tangguhan 

perusahaan tinggi hal 

ini dikarenakan metode 

revaluasi justru tidak 

menurunkan pajak 

penghasilan tangguhan. 

3.  Herdini Br Sitepu, 

Evelin R.R Silalahi 

(2019) 

 

“Pengaruh Intensitas 

Aset Tetap, Leverage, 

Likuiditas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap 

Revaluasi Aset Tetap 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor 

Industr Dasar Dan 

Kimia Yang Terdaftar 

di BEI” 

Intensitas aset tetap, 

leverage, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara bersama-

sama terhadap keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan dan 

menggunakan revaluasi 

aset tetap pada perusahaan 

manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang 

terdafatar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-

2017. 

Objek penelitian 

terdahulunya adalah 

di perusahaan 

manufaktur sektor 

industri dasar dan 

kimia yang 

terdafatar di BEI.  

Terdapat perbedaan 

variabel variabel 

penelitian, yaitu 

pertumbuhan 

perusahaan. 

4.  Chandra Pribadi, 

Nurmiati  (2016) 

 

“Analisis Perbandingan 

Dampak yang ditimbulkan 

jika perusahaan melakukan 

revaluasi  akan 

menghasilkan pajak 

Lokasi penelitian ini 

adalah di PDAM 

Tirta Jaya Mandiri 

Kabupaten 
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Atas Model Revaluasi  

Aset Tetap Sesuai 

PSAK NO.16 (Revisi 

2007) dan Dampak 

Perpajakkannya 

Menurut Undang-

Undang Pajak” 

penghasilan final atas 

selisih lebih penilaian 

kembali (Revaluasi) 

Sukabumi. 

5.  Lulu Nailufaroh (2019) 

 

“Determinan Keputusan 

Perusahaan Melakukan 

Revaluasi Aset Tetap” 

Hasil penelitian secara 

parsial terbukti secara 

signifikan yang 

berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan 

melakukan revaluasi aset 

tetap adalah market to 

book ratio dan ukuran 

perusahaan. Secara 

simultan hasil penelitian 

menggunakan empat 

variabel fit terbukti 

signifikan. Sedangkan 

yang tidak signifikan 

adalah likuiditas dan fixed 

asset intensity 

Pada penelitian ini 

terdapat terdapat 

tambahan variabel  

yaitu market to book 

ratio. Sedangkan 

penulis tidak 

menambahkan 

variabel tesebut 

kedalam 

penelitiannya. 

6.  Fajar Gunawan, 

Cahyani Nuswandari 

(2019) 

 

“Likuiditas, Leverage, 

Fixed Asset Intensity, 

Arus Kas Operasi, dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Pemilihan 

Model Revaluasi Aset 

Tetap” 

1. Likuiditas berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap pemilihan 

model revaluasi aset 

tetap. 

2. Leverage  berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap pemilihan 

model revaluasi aset 

tetap. 

3. Fixed  Assets Intensity 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

pemilihan revaluasi 

aset tetap. 

4. Arus kas operasi 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap pemilihan 

model revaluasi aset 

tetap. 

5. Ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

Pada penelitian 

terdahulu terdapat 

variabel tambahan  

yaitu arus kas 

operasi. Penulis 

menambahkan 

variabel yaitu PPh 

Tangguhan. 
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positif terhadap 

pemilihan model 

revaluasi aset tetap 

7.  Raduhatul Jannah, 

Yossi Diantimala 

(2018) 

 

“Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Perusahaan Melakukan 

Revaluasi Aset Tetap 

Sesuai Dengan PSAK 

16  (2015)  Di 

Indonesia” 

Leverage, Likuiditas, 

Return On Equity, 

Invesment Opportunity, 

penurunan  arus kas dari 

aktivitas investasi, dan 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset 

tetap pada perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2015. 

Sedangkan Intensitas aset 

tetap berpengaruh terhadap 

perusahaan untuk 

melakukan  revaluasi 

revaluasi aset tetap pada 

perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2015. 

Pada penelitian 

terdahulu ini 

terdapat 7 (tujuh) 

variabel yang diteliti 

yaitu leverage, 

likuiditas, return on 

equity, investmen 

opportunity set, 

penurunan arus kas 

dari aktivitas 

operasi, intensitas 

aset tetap, dan 

ukuran perusahaan. 

8. D Drida Fioni, Yeasy 

Darmayanti, Dandes 

Rifa (2019) 

 

“Pengaruh Jaminan 

Utang, Penurunan Arus 

Kas Dari Aktivitas 

Operasi Dan Fixed 

Asset Intensity 

Terhadap Revaluasi 

Aset Tetap” 

Variabel penurunan arus 

kas dari aktivitas operasi 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan  

perusahaan dalam 

melakukan revaluasi aset 

tetap, dan variabel fixed 

asset intensity berpengaruh 

terhadap keputusan 

perusahaan melakukan 

revaluasi aset rerap. 

Lokasi penelitian 

terdahulu ini yaitu 

pada perusahaan 

manufakur yang 

terdaftar di BEI pada 

tahun 2011-2015. 

Terdapat satu 

variabel tambahan  

yaitu variabel 

jaminan utang. 

9.  Dian Firmansyah, 

Nurmala Ahmar dan 

Jmv Mulyadi  (2017) 

 

“Pengaruh  Leverage, 

Size, Likuiditas, Arus 

Kas Operasi Terhadap 

Revaluasi Aset Tetap” 

1. Leverage berpengaruh 

terhadap revaluasi aset 

tetap 

2. Size berpengaruh 

signifikan pada 

revaluasi aset tetap. 

3. Likuiditas tidak 

ditemukan memiliki 

pengaruh terhadap 

revaluasi aset tetap. 

4. Arus kas operasi 

berpengaruh terhadap 

Pada penelitian 

terdahulu ini 

terdapat satu sampel 

yang berbeda dalam 

penelitian penulis 

yaitu adanya 

variabel arus kas 

operasi. Kedua 

penulis 

menambahkan satu 

variabel yaitu PPh 

tangguhan 
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revaluasi aset tetap. 

5. Penelitian ini 

membuktikan adanya 

kenaikan  jumlah 

emiten yang 

menggunakan metode 

revaluasi asetnya dalam   

rentang Implementasi 

2012-2015. 

10.  Cut Annisa Latifa, 

Musfiari Haridhi (2016) 

 

“Pengaruh Negosiasi 

Debt Contracts, 

Political Cost, Fixed 

Asset Intensity, Dan 

Market To Book Ratio 

Terhadap Revaluasi 

Aset Tetap (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

Tahun 2010-2014) 

1. Debt contrats 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

perusahaan  melakukan 

revaluasi aset tetap 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI Tahun 

2010-2014. 

2. Political Cost  tidak 

berpengaruh terhadap 

perusahaan melakukan 

revaluasi aset tetap 

pada peusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI Tahun 

2010-2014. 

3. Fixed assets Intensity 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

Pada Tahun 2010-

2014. 

4. Market To book  

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

Pada tahun 2010-2014. 

Terdapat beberapa 

variabel yang 

berbeda digunakan 

pada penelitian 

terdahulu  yaitu 

variabel debt 

contrats, political 

cost dan market to 

book.lokasi 

penelitian terdahulu  

yaitu pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada 

tahun 2010-2014. 

11.  Stefian Polopadang1 , 

Jantje J. Tinangon2 , 

&Inggriani Elim (2018) 

 

Analisis Revaluasi Aset 

Tetap Dalam Penetapan 

Pajak Penghasilan Pada 

Peran revaluasi aset tetap 

dalam penetapan pajak 

penghasilan pada PT. 

BANK 

SULUTGO adalah beban 

penyusutan pertahunnya 

naik dengan dasar 

Variabel yang 

digunakan peneliti 

terdahulu pajak 

penghasilan, 

sedangkan peneliti 

menambahkan 

variabel ukuran 
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Pt. Bank Sulutgo perhitungan 

pada nilai buku sesudah 

melakukan revaluasi, 

sehingga berdampak pada 

laba fiskal perusahaan 

yang menjadi dasar 

pengenaan Penghasilan 

Kena Pajak. 

 

perusahaan, 

leverage, likuiditas, 

dan intensitas aset 

tetap 

Sumber : Olahan Penulis 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu pengambilan keputusan 

metode revaluasi aset tetap. Variabel independen penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan, leverage, likuiditas, pajak penghasilan tangguhan, dan intensitas aset 

tetap. Sedangkan variabel devenden dalam penelitian ini adalah metode revaluasi 

aset tetap. 

Tabel II.  2  

Kerangka Konseptual 
 

  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Ukuran Perusahaan( X1) 

Likuiditas (X3) 

ahaan X1 

PPH Tangguhan (X4) 

Ukuran Perusahaan X1 

Intensitas Aset Tetap (X5) 

Leverage (X2)  

 

Revaluasi Aset 

Tetap (Y) 

H1  

H2  

H3  

H4  

H5  
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2011:69) hipotesis 

assosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu 

menanyakan hubugan antara dua variabel atau lebih. 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Metode Revaluasi Aset 

Tetap 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklarifikasikan 

perusahaan menjadi perusahaan besar dan perushaan kecil. Ukuran perusahaan 

bisa dihitung dengan total aset. Azis dan Yuyetta (2017) mengunkapkan bahwa 

perusahaan dengan ukuran besar lebih memilih metode revaluasi dibandingkan 

dengan perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan yang besar memungkinkan 

laba yang dilaporkan tinggi. Laporam ini dapat menarik pihak-pihak yang 

memiliki kekuasaan dan kapasitas untuk membuat laporan yang baru. Ketika 

perusahaan besar memiliki laba yang rendah atau kecil diharapkan dapat 

mengurangi perhatian dan pengawasan oleh publik serta pemerintah. Oleh karena 

itu perusahaan dengan ukuran yang besar akan tinggi kemungkinannya untuk 

merevaluasi  asetnya guna mengurangi perhatian dan pengawasan oleh publik dan 

pemerintah.  
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Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan 

kondisi perussahaan. Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah pegawai yang 

digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan, nilai 

penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dan jumlah aktiva yang 

dimliki perusahaan (Rasyid dkk, 2014). 

Menurut Sartono (2016:249) perusahaan dengan ukuran besar 

kemungkinan untuk memilih untuk melakukan dan menggunakan revaluasi 

sebagai metode pengukuran dan pengakuan aset tetap perusahaanya daripada 

perusahaan dengan ukuran kecil. Karena perusahaan besar yang sudah well-

established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding 

dengan perusahaan kecil. 

Pada umumnya perusahaan besar akan menjadi sorotan publik. Hal ini 

dikarenakan publik (pihak eksternal) akan memberikan tuntutan-tuntutan ke suatu 

perusahaan tersebut. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan maka semakin 

banyak pihak eksternal yang akan memberikan tuntutan. Maka dari itu perusahaan 

besar akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba 

untuk mengurangi tuntutan pihak eksternal. Salah satu metode akuntansi yang 

dapat menurunkan laba adalah metode revaluasi aset tetap. Semakin tinggi ukuran 

perusahaan maka besar kemungkinan perusahaan untuk menggunakan metode 

revaluasi aset tetap. 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan 

dapat mempengaruhi kebijakan revaluasi tetap. Pernyataan diatas didukung oleh 
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penelitian fauziah dan pramono (2020) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan revaluasi aset tetap. Hasil penelitian 

Sitepu dan Silalahi (2019), Rafay dkk (2019), serta Gunawan dan Nuswandari 

(2019) juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi 

kebijakan revaluasi tetap. Oleh karena itu, peneliti ingin mengajukan hipotesis: 

H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Metode Revaluasi Aset 

Tetap. 

2.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Metode Revaluasi Aset Tetap 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar utang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aset. Leverage digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jagka panjang apabila perusahaan di likuidasi (Sartono, 

2016:121).  

Leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang perusahaan 

dibandingkan dengan aset perusahaan. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan 

menunjukan semakin rendahnya aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini tidak 

disukai oleh kreditur, dimana kreditur lebih menyukai leverage yang rendah, 

dikarenakan semakin rendah leverage akan meminimalkan kerugian bagi kreditur 

jika perusahaan mengalami kebangkrutan (Azis dan Yuyetta, 2017).  

Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi pada umumnya akan 

berusaha untuk menghindari pelanggaran perjanjian kontrak hal ini sesuai dengan 

hipotesis perjanjian utang. Agar perusahaan tidak melanggar maka perusahaan 

akan meningkatkan kelayakan penerimaan dipilih oleh perusahaan karena metode 
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ini dapat mengakui keuntungan revaluasi aset tetap sehingga nilai ekuitasnya akan 

bertambah.  

Sesuai dengan teori akuntansi positif, semakin tinggi leverage suatu 

perusahaan, kemungkinan manejer akan menggunakan metode revaluasi aset 

semakin tinggi guna untuk meningkatkan nilai aset tetap perusahaan sehingga 

dapat memberikan kepercayaan kepada pihak kreditur (Gunawan dan Nuswandari, 

2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmaningrum 

& Yudhanto (2019), Azis & Yuyetta (2017), Meliana & Febriyanti (2019) serta 

Sitepu & Silalahi (2019) yang menyatakan bahwa leverage  berpengaruh positif 

terhadap revaluasi aset tetap. Oleh karena itu, peneliti ingin mengajukan hipotesis 

kedua sebagai berikut: 

H2: Leverage Berpengaruh Positif Terhadap Metode Revaluasi Aset Tetap  

2.4.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Metode Revaluasi Aset Tetap 

Likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat menentukan kebijakan 

perusahaan dalam melakukan revaluasi aset atau tidak melakukan revaluasi aset 

tetap. Jika likuiditas suatu perusahaan rendah maka menunjukan ketidakmampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya (Jannah & Diantimala, 2018). 

Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas harus merevaluasi asetnya agar 

dapat mendokrak performa perusahaan.  

Perusahaan dengan likuiditas yang rendah dapat mengindikasikan bahwa 

akan ada masalah dalam pembayaran utang. Perusahaan yang memiliki likuiditas 

yang rendah akan berusaha untuk menunjukkan nilai aset yang lebih tinggi guna 

pembayaran utang nantinya. Semakin rendah likuiditas sebuah perusahaan maka 
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akan memilih merevaluasi asetnya. Karena metode ini dapat menunjukkan 

informasi yang lebih aktual tentang jumlah kas yang dapat diterima dari penjualan 

aset dengan demikian dapat membantu meningkatkan kapasitas perusahaan untuk 

membayar utang. Menurut Sartono (2016:116) likuiditas perusahaan 

menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek 

tepat pada waktunya. Dimana likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar 

kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang 

meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Tergantung pada tingkat 

likuiditas perusahaan guna memutuskan merevaluasi atau tidak terhadap aset 

tetap. Hal ini karena kebijakan revaluasi dapat menawarkan bantuan dengan 

memberikan informasi lebih terhadap jumlah uang yang berasal dari penjualan 

aset dan dengan demikian meningkatkan kapasitas pinjaman dari perusahaan. 

Menurut Kasmir (2017), likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh aset perusahaan mampu memenuhi hutang 

lancarnya bisa dikarenakan kondisi perusahaan yang tidak mempunyai dana atau 

mungkin mempunyai dana tapi tidak cukup memadai ketika kewajiban tersebut 

jatuh tempo. Hal ini mengharuskan perusahaan menunggu untuk mencairkan 

aktiva lancar lainnya selama waktu tertentu. 

Tingkat likuiditas perusahaan yang rendah mengindikasikan bahwa akan 

terjadi masalah pada kewajiban perusahaan. Kondisi tersebut menggambarkan 

kenaikan hutang lancar tidak didukung aset lancar yang dimiliki sehingga sulit 

bagi perusahaan untuk membayar hutang tersebut. Hal ini tidak disukai baik dari 

pihak perusahaan maupun pihak kreditur, yang berakibat pada kesulitan manejer 
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untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur. Sehingga perusahaan akan 

berusaha menunjukan proporsi aset tetap yang lebih tinggi guna memberikan 

informasi mengenai laporan keuangan dengan lebih aktual. Hal ini dapat 

membantu mengurangi beban hutang serta dapat menaikan kapasitas perusahaan. 

Ghozali & Tedjasukmana (2019), menjelaskan bahwa dalam mengatasi 

likuiditas yang rendah, perusahaan harus lebih pokus pada hutang jangka pendek 

dengan aset yang tepat untuk membayar hutang tersebut. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Sitepu & Silalahi (2019) berpendapat, meskipun aset tetap 

meningkat karena diakui sebesar nilai wajar, akan tetapi kas tidak akan 

mendapatkan aliran masuk apabila aset tidak berada pada kondisi akan dijual. Hal 

ini akan menurunkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset 

tetap meskipun kondisi likuiditas perusahaan rendah. 

Berdasarkan teori akuntansi positif, perusahaan dengan likuiditas rendah 

akan memilih model revaluasi aset agar dapat menampilkan laporan keuangan 

yang dapat meyakinkan investor dan kreditur tentang kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Gunawan & Nuswandari, 2019). 

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fathmaningrum & Yudhanto (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap revaluasi aset tetap. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengajukan hipotesis ketiga:  

H3: Likuiditas Berpengaruh Negatif Terhadap Metode Revaluasi Aset Tetap. 
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2.4.4 Pengaruh Pajak Penghasilan Tangguhan  Terhadap Metode Revaluasi 

Aset Tetap 

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2011), mendefinisikan pajak 

sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Menurut Feldman dalam Resmi (2011), pajak adalah persepsi yang 

dipaksakan sepihak oleh terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 

ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Beban pajak 

(penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang 

diperhitungkan dalam menetukan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini 

adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak 

(rugi pajak) untuk satu periode. Merupakan pajak penghasilan/pajak terutang satu 

tahun fiskal. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai pengahasilan atau 

beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari: 

a. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau 

berbeda, diluar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain 

maupun secara langsung dalam ekuitas. 

b. Kombinasi bisnis, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan 

yang dapat di pulihkan pada periode masa depan seabagai akibat adanya: 

a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 
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b. Akumulasi rugi pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan 

perpajakan mengizinkan liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah 

pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat 

adanya perbedaan temporer kena pajak. 

Fajri, Nirmala & Ilham (2021) menyatakan bahwa setelah melakukan 

kebijakan revaluasi aset tetap nilai aktiva pada PT Bantimurung Indah 

mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. 

Pelaksanaan revaluasi ini berdampak pada penghematan terhadap beban pajak 

penghasilan setelah melakukan revaluasi aset. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stefian 

Polopadang (2018), Jantje J. Tinangon (2018), dan Inggriani Elim (2018), yang 

menyatakan bahwa PPh tangguhan berpengaruh positif terhadap revaluasi aset 

tetap. Nadeak (2011) menyatakan bahwa pajak penghasilan tangguhan 

berpengaruh positif terhadap metode revaluasi. Pada umunya perusahaan akan 

berusaha untuk memperkecil jika suatu perusahaan memiliki laba yang tinggi 

maka dapat dipastikan pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Untuk dapat 

mengurangi tingginya pajak tersebut perusahaan akan memilih metode akuntansi 

yang dapat menurunkan laba. Jadi semakin tinggi laba perusahaan maka semakin 

besar kemungkinan perusahaan untuk memilih menerapkan metode revaluasi aset 

tetap. Oleh karena itu, peneliti ingin mengajukan hipotesis keempat sebagai 

berikut: 

H4: Pajak Penghasilan Tangguhan Berpengaruh Positif Terhadap Metode 

Revaluasi Aset Tetap. 
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2.4.5 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Revaluasi Aset Tetap 

Intensitas aset tetap menurut Sitepu dan Silalahi (2019) adalah jumlah aset 

tetap yang dimilki perusahaan dibanding dengan total aset perusahaan. Dimana 

menurut Sartono (2016:248) perusahaan dengan tingkat intensitas aset tetap yang 

tinggi akan memilih menggunakan revaluasi aset tetap sebagai metode pengkuran 

dan pengakuan aset tetapnya untuk mencerminkan nilai aset yang sesungguhnya, 

dan sebaliknya perusahaan dengan tingkat intensitas aset tetap yang rendah 

cenderung tidak memilih menggunakan revaluasi aset tetap sebagai metode 

pengukuran dan pengakuan aset tetapnya. Karena perusahaan yang memiliki aset 

tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan utang dalam jumlah besar hal ini 

disebabkan karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan 

akses kesumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga modal 

yang tertanam dalam bentuk aset tetap jumlahnya cukup besar sehingga menjadi 

item laporan keungan yang mendapat perhatian lebih besar dari principal.  

Supaya nilai aset tetap perusahaan masih dalam nilai wajarnya serta 

mengurangi perhatian dari principal, maka perusahaan menerapkan kebijakan 

untuk merevaluasi aset tetapnya. Oleh karena itu, intensitas aset tetap memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan revaluasi aset tetap. Latifa dan Haridhi (2016) 

mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa intensitas aset tetap memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Pernyataan tersebut 

didukung oleh hasil penelitian Gunawan dan Nuswandari (2019), Sitepu dan 

Silalahi (2019), Rapay dkk (2019), serta Jannah dan Diantimala (2018) yang 

menyatakan bahwa intensitas berpengaruh terhadap kebijakan revaluasi aset tetap. 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka di ajukan hipotesis kelima sebagai berikut: 

H5 : Intensitas Aset Tetap berpengaruh Positif Terhadap kebijakan Revaluasi Aset 

Tetap. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, 

PPh tangguhan dan intensitas aset tetap terhadap revaluasi aset tetap pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism yang digunakan untuk meneliti pada populasi untuk sampel tertentu 

(sugiyono, 2012:7). Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana 

pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau 

menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor 

dalam suatu situasi. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2011:74). Adapun populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor Industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2016-2020. Adapun jumlah perusahaan manufaktur 

berdasarkan factbook  BEI tahun 2016-2020 yaitu 72 perusahaan. 
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Tabel III. 1  

Daftar Populasi 

NO KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN 

1 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. S 

2 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. S 

3 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk.S 

4 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. S 

5 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. S 

6 WTON Wijaya Karya Beton. S 

7 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. S 

8 ARNA Arwana Citramulia Tbk. S 

9 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. S 

10 KIAS Keramik Indonesia Asosiasi Tbk. S 

11 MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk. S 

12 MLIA Mulia Industrindo. Tbk S 

13 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk  S 

14 ALKA Alaska Industrindo Tbk. S 

15 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 

16 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. 

17 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. S 

18 CTBN Citra Tubindo Tbk. S 

19 GDST Gunawan Dianjaya Stell Tbk. S 

20 INAI Indal Aluminium Industry Tbk. S 

21 ISSP Stell Pipe Industry Of Indonesia Tbk 

22 JKSW Jakarta Kyoei Stell Works Tbk.  S 

23 JPRS Jaya Pari SteelTbk. S 

24 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk 

25 LION Lion Metal Works Tbk. S 

26 LMSH Lionmes Prima Tbk. S 

27 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk. 

28 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. S 

29 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk S 

30 ADMG Polichem Indonesia Tbk. S 

31 AGII Aneka Gas Idustri Tbk. S 

32 BRPT Barito Pacific Tbk. S 

33 DPNS Duta Pertwi Nusantara Tbk. S 

34 EKAD Ekadharma International Tbk. S 

35 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 

36 INCI Intanwijaya International Tbk. S 

37 MDKI Emdeki Utama Tbk. S 

38 MOLI Madusari Murni Indah Tbk.  

39 SRSN Indo Acidatama Tbk. S 

40 TDPM Tridomain Performance Materials Tbk. S 

41 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. S 

42 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. S 
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43 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. S 

44 APLI Asiaplast Undustries Tbk. S 

45 BRNA Berlina Tbk. S 

46 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. S 

47 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk. S 

48 IMPC Impack Pratama Industri  Tbk. S 

49 IPOL Indopoly Swakarsa Indonesia Tbk.S 

50 PBID Panca Budi Idaman Tbk. 

51 TALF Tunas Alfin Tbk 

52 TRST Trias Sentosa Tbk. S 

53 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. S 

54 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.S 

55 CPRO Central Proteina Primatbk 

56 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. S 

57 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 

58 SIPD Sierad Produce Tbk. S 

59 SULI Slj Global Tbk. 

60 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. 

61 ALDO Alkindo Naratama Tbk.S 

62 DAJK Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. 

63 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. S 

64 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

65 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 

66 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

67 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. S 

68 SPMA Suparma Tbk S 

69 SWAT Sriwahana Adityakarta Tbk.S 

70 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

71 INCF Indo Komodity Korpora Tbk 

72 KMTR Kirana Megatara Tbk. 

Sumber: IDX, Data Fact Book Tahun 2016-2020 

 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat di definisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi. Adapun prosedur penyampelan pada penelitian ini 

adalah dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik 
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Martono, 2011:79). Teknik ini 

digunakan agar mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, dimana 

sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah 

sebagai berikut. 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

BEI secara berturut-turut selama periode 2016-2020. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian dan 

menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. 

3. Selama periode penelitian, perusahaan tidak mengalami delisting dari 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang 

Rupiah. 

5. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data ukuran perusahaan, 

leverage, lkuiditas, PPH Tangguhan, dan Intensitas aset tetap. 

Tabel III. 2  

Proses Pengambilan Sampel 

No Nama perusahaan Laporan 

keuagan 

Status 

perusahaan 

Mata 

uang 
Data 

perusa

haan 

KET 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

1 Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk. S 

    

 
                Rp - - 

2 Semen Baturaja 

(Persero) Tbk. S 

                    Rp - - 

 

3 Solusi Bangun 

Indonesia Tbk.S 

                    Rp 

 

Lengkap Sampel 

4 Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. S 

                    Rp  Lengkap Sampel 

5 Waskita Beton 

Precast Tbk. S 

                    Rp - - 
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6 Wijaya Karya Beton. 

S 

                    Rp Lengkap Sampel 

7 Asahimas Flat Glass 

Tbk. S 

                    Rp  - - 

8 Arwana Citramulia 

Tbk. S 

                    Rp - - 

9 Intikeramik Alamasri 

Industri Tbk. S 

-                   Rp  - - 

10 Keramik Indonesia 

Asosiasi Tbk. S 

                    Rp Lengkap  Sampel  

11 Mark Dynamics 

Indonesia Tbk. S 

-         -         Rp  - - 

12 Mulia Industrindo. 

Tbk S 

                    Rp  Lengkap  Sampel  

13 Surya Toto Indonesia 

Tbk  S 

                    Rp - - 

14 Alaska Industrindo 

Tbk. S 

                    Rp  - - 

15 Alumindo Light 

Metal Industry Tbk. 

                    Rp  - - 

16 Saranacentral 

Bajatama Tbk. 

                    Rp  - - 

17 Betonjaya 

Manunggal Tbk. S 

                    Rp  - - 

18 Citra Tubindo Tbk. S                     USD - - 

19 Gunawan Dianjaya 

Stell Tbk. S 

                    Rp  - - 

20 Indal Aluminium 

Industry Tbk. S 

                    Rp  - - 

21 Stell Pipe Industry 

Of Indonesia Tbk 

                    Rp  - - 

22 Jakarta Kyoei Stell 

Works Tbk.  S 

                    Rp  - - 

23 Jaya Pari SteelTbk. S     - -         -   Rp - - 

24 Krakatau Steel 

(Persero) Tbk 

                    USD - - 

25 Lion Metal Works 

Tbk. S 

                    Rp  - - 

26 Lionmes Prima Tbk. 

S 

                    Rp  - - 

27 Pelat Timah 

Nusantara Tbk. 

                    USD - - 

28 Pelangi Indah 

Canindo Tbk. S 

                    Rp - - 

29 Tembaga Mulia 

Semanan Tbk S 

                    USD - - 

30 Polichem Indonesia 

Tbk. S 

-         -         USD - - 

31 Aneka Gas Idustri -     -             Rp - - 
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Tbk. S 

32 Barito Pacific Tbk. S                     USD - - 

33 Duta Pertwi 

Nusantara Tbk. S 

    -               Rp  - - 

34 Ekadharma 

International Tbk. S 

                    Rp  - - 

35 Eterindo 

Wahanatama Tbk 

      -             Rp  - - 

36 Intanwijaya 

International Tbk. S 

                    Rp - - 

37 Emdeki Utama Tbk. 

S 

-         -         Rp - - 

38 Madusari Murni 

Indah Tbk.  

-         -         Rp - - 

39 Indo Acidatama Tbk. 

S 

                    Rp  - - 

40 Tridomain 

Performance 

Materials Tbk. S 

- -       - -       USD  

- 
 

- 

41 Chandra Asri 

Petrochemical Tbk. S 

                    USD - - 

42 Unggul Indah 

Cahaya Tbk. S 

                    USD - - 

43 Argha Karya Prima 

Industry Tbk. S 

                    Rp  Lengkap Sampel 

44 Asiaplast Undustries 

Tbk. S 

                    Rp  Lengkap  Sampel  

45 Berlina Tbk. S     -               Rp  - - 

46 Lotte Chemical Titan 

Tbk. S 

      -             USD - - 

47 Champion Pasific 

Indonesia Tbk. S 

                    Rp  - - 

48 Impack Pratama 

Industri  Tbk. S 

                    Rp - - 

49 Indopoly Swakarsa 

Indonesia Tbk.S 

                    USD - - 

50 Panca Budi Idaman 

Tbk. 

-         -         Rp  - - 

51 Tunas Alfin Tbk                     Rp  - - 

52 Trias Sentosa Tbk. S                     Rp  Lengkap Sampel 

53 Yanaprima 

Hastapersada Tbk. S 

                    Rp  - - 

54 Charoen Pokphand 

Indonesia Tbk.S 

                    Rp  Lengkap Sampel 

55 Central Proteina 

Prima Tbk 

- -   -   - -       Rp  - - 

56 Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. S 

                    Rp  Lengkap Sampel 

57 Malindo Feedmill                     Rp  - - 
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Tbk. 

58 Sierad Produce Tbk. 

S 

                    Rp  - - 

59 Slj Global Tbk.                     USD - - 

60 Tirta Mahakam 

Resources Tbk. 

                    Rp  - - 

61 Alkindo Naratama 

Tbk.S 

                    Rp  - - 

62 Dwi Aneka Jaya 

Kemasindo Tbk. 

    - -       - -   - - - 

63 Fajar Surya Wisesa 

Tbk. S 

                    Rp  Lengkap Sampel 

64 Indah Kiat Pulp & 

Paper Tbk. 

                    USD - - 

65 Toba Pulp Lestari 

Tbk 

                    USD - - 

66 Kertas Basuki 

Rachmat Indonesia 

Tbk 

      -             Rp   

- 
 

- 

67 Kedawung Setia 

Industrial Tbk. S 

                    Rp  - - 

68 Suparma Tbk S                     Rp  - - 

69 Sriwahana 

Adityakarta Tbk. 

- -       - -       Rp  - - 

70 Pabrik Kertas Tjiwi 

Kimia Tbk 

                    USD - - 

71 Indo Komodity 

Korpora Tbk 

                    Rp  - - 

72 Kirana Megatara 

Tbk. 

- -   -   - -   -   Rp  - - 

Sumber : Data Olahan Sekunder, 2021 

Tabel III. 3  

Kriteria Penentuan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

Perusahaan 

1.  Perusahaan Manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 

72 

2. Perusahaan yang delisting dari BEI tahun 2020 (0) 

 Perusahaan yang delisting dari BEI tahun 2019 (2) 

 Perusahaan yang delisting dari BEI tahun 2018 (1) 

 Perusahaan yang delisting dari BEI tahun 2017 (4) 

 Perusahaan yang delisting dari BEI tahun 2016 (11) 

3. Laporan keuangan tidak tersedia  (13) 

4. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah 

dalam laporan keuangannya  

(15) 

5. Perusahaan yang tidak menampilkan data dengan (26) 
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lengkap 

6. Jumlah sampel penelitian yang di pakai 11 

Sumber: Data Olahan dari Sekunder 2021 

Berdasarkan kriteria sampel tersebut, maka perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III. 4  

Daftar Sampel Penelitian 

NO KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN 

1 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk.S 

2 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. S 

3 WTON Wijaya Karya Beton. S 

4 KIAS Keramik Indonesia Asosiasi Tbk. S 

5 MLIA Mulia Industrindo. Tbk S 

6 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. S 

7 APLI Asiaplast Industries Tbk. S 

8 TRST Trias Sentosa Tbk. S 

9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.S 

10 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. S 

11 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. S 

Sumber: Data Olahan dari Sekunder 2021 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 

laporan tahun 2016-2020. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 

  

http://www.idx.co.id/
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan informasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual report, laporan 

keuangan dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada peneliti ini adalah 

metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari 

(www.idx.co.id) yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan 

dan data lainnya yang diperlukan. 

3.5 Data penelitian 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data aset lancer, total 

aset, liabilitas lancar, total liabilitas, jumlah komite audit, data penjualan, serta 

laba perusahaan. 

a. Aset lancer 

Aset lancar (current asets) merupakan aset yang berupa kas dan 

aset lainnya yang dapat di harapkan akan dapat di konversi menjadi kas, 

atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, 

tergantung mana yang paling lama. Aset yang termasuk aset lancer seperti 

kas, persediaan, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka, 

dan lain sebagainya (Kiesomet al., 2015) 

b. Total aset 
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Menurut PSAK No.16 revisi tahun 2011 pergantian aset adalah 

semua kekayaan yang dimiliki oleh seorang atau perusahaan, baik 

berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan 

mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. 

c. Liabilitas lancar 

Menurut PSAK, kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus 

dilunasi dalam waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus normal 

operasi perusahaan. Menurut PSAK NO. 1 paragraf 67, suatu liabilitas 

diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika : 

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam 

siklus operasi normal. 

2. Entitas memiliki liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan 

dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode laporan. 

3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 

12 bulan setelah periode pelaporan. 

4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian  

d. Total liabilitas 

Menurut PSAK, total liabilitas adalah seluruh kewajiban saat ini 

yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat 

ekonomi. 

e. Jumlah komite audit 
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Komite audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh 

jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan 

pengecekkan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan 

perusahaan tercatat. 

 

f. Penjualan 

Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan 

untuk barang dan jasa yang dijual. 3 (tiga) pendapatan adalah aliran masuk 

aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan 

barang atau jasa kepada para pelanggan 

g. Laba bersih 

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode 

dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Menurut (Harahap, 

2011) laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu 

periode akuntansi. 

h. Pajak penghasilan tangguhan tahun lalu 

Dilihat dari aspek perpajakannya, pajak tangguhan merupakan 

beban pajak atau deffered tax expense yang dapat memberikan pengaruh 

seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di 

masa yang akan datang. 

 Definisi berdasarkan sudut pandang aset 
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Dilihat dari sisi aset, pajak tangguhan merupakan jumlah pajak 

penghasilan (pph) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan 

akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi 

kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam peraturan perpajakan. 

 Definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas 

Pajak tangguhan sebenarnya timbul karena perbedaan beban antara 

peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan 

(komersial). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan 

atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun 

pada akhirnya, secara keseluruhan, jumlah total yang diakui antara 

peraturan secara fiskal dan komersial akan sama.  

3.6 Definisi Operasional  dan PengukuranVariable 

3.6.1 Variable Devenden 

Variable dependen adalah tipe variable yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variable independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

revaluasi aset tetap (Y). 

 Revaluasi aset tetap adalah penilain kembali aset tetap perusahaan, yang 

diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran 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, 2013:121). 
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 Variabel ini menggunakan dummy yang dikategorikan berdasarkan 

perusahaan yang memilih dan tidak memilih model revaluasi aset tetap. Untuk 

perusahaan yang memilih model revaluasi aset tetap dikatetgorikan kedalam 

kategori 1 dan untuk perusahaan yang tidak memilih model revaluasi aset tetap 

dalam pengukuran aset tetap dikategorikan kedalam kategori 0. 

3.6.2 Variable independen 

Variable independen adalah tipe variable yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel ini disebut juga sebagai variabel yang 

yang mendahului. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1) Ukuran Perusahaan (X1) 

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau 

kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Werner R. Murhadi 

(2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan diukur dengan mengubah total 

aset yang dimiliki perusahaan  kedalam bentuk logaritma natural. Ukuran 

perusahaan dilambangkan dengan menggunakan log natural total aset dengan 

tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dalam penelitian ini, 

total aset dipilih sebagai proksi dari variabel ukuran perusahaan karena total 

aset lebih stabil dan representative dalam menunjukkan laporan ukuran 

perusahaan dibandingkan proksi lainnya.  

 

                              
 

 

2) Leverage (X2) 
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Rasio leverage adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang 

dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga 

perusahaan tutup atau dilikuidasi (Kasmir, 2013:113). Leverage dalam 

penelitian ini diukur dengan Debt to Ratio. Debt to rasio menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban dengan asetnya. dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

           
                

           
       

 

 

3) Likuiditas (X3) 

Kasmir (2017) mendefinisikan likuiditas yaitu untuk menunjukan atau 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang 

sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas 

badan perusahaan) maupun didalam perusahaan (likuiditas perusahaan). 

Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aset lancer perussahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Meskipun 

rasio ini tidak bicara masalah solvabilitas (kewajiban jangka panjang), dan 

biasanya relatif tidak penting dibandingkan rasio solvabilitas perusahaan. Dua 

rasio likuiditas janka pendek yang sering digunakan adalah rasio lancar dan 

rasio quick (sering juga disebut acid test ratio). Dalam penelitian ini, tingkat 
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likuiditas diukur menggunakan rasio seperti yang digunakan dalam penelitian 

(Andison, 2015). 

 

              
             

                 
      

 

 

 

4) PPH Tangguhan (X4) 

Jika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka pajak penghasilan 

tangguhan yang akan ditanggung perusahaan semakin besar. Untuk 

mengurangi pajak penghasilan tangguhan tersebut metode yang dapat dipilih 

oleh perusahaan yaitu metode revaluasi (Nadeak, 2011). Pajak penghasilan 

tangguhan dalam penelitian ini dilambangkan dengan PJK. Oleh karena itu, 

peneliti ingin menggunakan pengukuran variabel pajak penghasilan 

tangguhan dengan rumus: 

 

PJKti-1=Pajak Penghasilan Tangguhan TahunLalu 

 

 

5) Intensitas Aset Tetap (X5) 

Intensitas aset tetap adalah ukuran seberapa banyak (besar atau kecil) 

penggunaan dari suatu aset. Intensitas aset tetap menunjukkan jumlah aset 

tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset 

perusahaan dan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap 

aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap menurut Sitepu dan Silalahi (2019) 
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adalah jumlah aset tetap yang dimilki perusahaan dibandingkan total aset 

perusahaan 

Dimana kepemilikkan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban 

depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan 

berkurang akibatnya adanya jumlah aset tetap yang besar. Semakin tinggi 

intensitas aset tetap maka semakin besar proporsi aset tetap yang ada didalam 

perusahaan dibandingkan dengan aset lainnya. Intensitas aset tetap diperoleh 

dengan membandingkan total aset tetap dan total aset dan intensitas aset tetap 

(fixed asset intensity), digunakan sebagai pengukur asimetri. Dimana dalam 

penelitian ini intensitas aset tetap diukur dengan rumus: 

 

                      
                

          
      

 

 

Tabel III. 5  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Pengukuran Rujukan 

Revaluasi Aset Tetap (X 

Scored) 

 

Revaluasi adalah penilaian 

kembali aset tetap 

perusahaan, yang 

diakibatkan adanya 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 

 

 

 

Menggunakan dummy yaitu 

Angka 1 (satu) untuk perusahaan 

yang melakukan revaluasi aset tetap 

pada tahun penelitian dan angka 0 

(nol) untuk perusahaan yang tidak 

melakukan revaluasi pada tahun 

penelitian 

 

 

 

(Seng & Su, 

2010) 
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wajar. 

Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan. 

Penentuan besar kecilnya 

perusahaan bisa ditentukan 

berdasarkan total penjualan, 

total aktiva, rata-rata 

tingkat penjualan, dan rata-

rata total aktiva. 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 
 
 
 

 

(Werner R. 

Murhadi, 

2019) 

Leverage 

 

Leverage menggambarkan 

proporsi utang terhadap aset 

atau ekuitas. 

 

 

 

    
                

          
      

(Kasmir,201

3:113)  

Likuiditas 

 

Likuiditas mengacu pada 

kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya 

 

 

 

    
           

                   
      

 

 

(Andison, 

2015) 

PPh Tangguhan 

 

Pajak tangguhan 

merupakan jumlah pajak 

penghasilan (PPh) yang 

dapat dipulihkan pada 

periode masa depan akibat 

akumulasi rugi pajak yang 

belum dikompensasi dan 

akumulasi kredit pajak 

belum dimanfaatkan sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku dalam peraturan 

perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

 

PJKti-1=Pajak Penghasilan 

Tangguhan TahunLalu 

 

 

 

(Nadeak, 

2011) 

Intensitas Aset Tetap 

 

Intensitas adalah ukuran 

seberapa banyak 

 

 

    
                

          
      

 

 

Sitepu dan 

Silalahi 
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penggunaan dari suatu aset 

perusahaan yang terdiri dari 

aktiva tetap 

(2019) 

Sumber : Data olahan, 2021 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik 

karena variable dependen (Y) di ukur dengan menggunakan dummy dan 

variabel independen (X) berupa variabel kontinue maupun variabel 

kategorial. Dimana dalam penggunakan metode regresi logistic tidak perlu 

adanya uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2018:178). Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

yaitu analisis pemrosesan dan manipulasi data mentah mengenai informasi 

yang bermanfaat karena analisis data merupakan suatu proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Dimana model regresi logistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

  
  

    
                              

Keterangan: 

  
AR

1 AR
= Simbol yang menunjukkan probabilitas revaluasi (kategori 1 jika 

revaluasi, 0 jika tidak revaluasi) 

AR = Probabilitas revaluasi  

1 AR = Probabilitas tidak revaluasi 

α   = Konstanta 

β1 β5 = Koefesien regresi 
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X1 = Ukuran perusahaan 

X2 = Leverage 

X3  = Likuiditas 

X4  = PPh Tangguhan 

X5  = Intensitas aset tetap 

E  = Residual error 

Menurut Ghozali, 2013 didalam analisis pengujian dengan pengujian logistik 

regresi perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

3.7.1 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah pertama adalah menilai Overall Model Fit terhadap data 

(Ghozali,2013:340). Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0  : Model yang dihipotesakan fit dengan data  

Ha  : Model yang di hipotesakan 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 dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesakan 

menggambarkan data input. Output SPSS memberikan dua nilai- 2logl yaitu satu 

untuk model yang hanya memasukkan 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. 
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3.7.2 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 

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 

R² 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 samapai 1. Nilai Nagelkerke R square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R² pada multiple regression. 

 Tabel klasifikasi 2×2 untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan 

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

observasi sesungguhnya dari variabel dependen. 
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3.7.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dalam model regresi logistik 

penentuan koefisien determinasi dengan cara melihat nilai Nagelkerke’s R Square. 

Jika nilai Nagelkerke’s R Square mendekati nol berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

3.7.4 Menguji koefisien regresi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah 

tingkat signifikan yang digunakan adalah sebesar 5%. Kriteria penerimaan dan 

penolakkan hipotesis didasarkan pada significant p-value (probabilitas value), jika 

p-value (significant) >5% ,  maka hipotesis alternative ditolak. Sebaliknya, jika p-

value <5% , maka hipotesis alternatif diterima. 

3.7.5 Uji Beda T-Test 

Uji Beda T-Test untuk membandingkan  rata-rata nilai dua kelompok yang 

berbeda. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan nilai ukuran perusahaan, 

leverage, likuiditas, PPh tangguhan, intensitas aset tetap, antara perusahaan yang 

menggunakan metode revaluasi aset tetap dan yang tidak menggunakan metode 

revaluasi aset tetap. Uji Beda T-Test harus memenuhi uji levene test dengan nilai 
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probabilitas > 0,05% dan nilai equal variances assumed dari uiji t-test for equality 

of means dengan probabilitas <0,05. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, likuiditas, PPh tangguhan dan intensitas aset tetap terhadap revaluasi 

aset pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

BEI 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada 

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset. Hasil ini 

menjelaskan besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak akan 

mempengaruhi dan meningkatkan revaluasi aset pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 2016-

2020. 

2. Leverage berpengaruh positif terhadap revaluasi aset. Hasil ini 

menjelaskan semakin besar leverage akan mempengaruhi dan 

meningkatkan revaluasi aset pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 2016-2020. 

3. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset. Hasil ini 

menjelaskan besar atau kecilnya likuiditas tidak akan mempengaruhi dan 

meningkatkan revaluasi aset pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 2016-2020. 

4. PPh tangguhan berpengaruh positif terhadap revaluasi aset. Hasil ini 

menjelaskan semakin besar PPh tangguhan akan mempengaruhi dan 
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meningkatkan revaluasi aset pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 2016-2020. 

5. Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap revaluasi aset. Hasil ini 

menjelaskan semakin besar intensitas aset tetap akan mempengaruhi dan 

meningkatkan revaluasi aset pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 2016-2020. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi penelitian selajutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain 

yang dimungkinkan mempengaruhi revaluasi aset tetap. Variabel independen 

dalam penelitian ini hanya 5 yaitu ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, PPh 

tangguhan dan intensitas aset tetap. Dengan menguji variabel lain akan membuat 

penelitian tersebut lebih kaya dan lebih berkembang. Variabel lain yang bisa 

diteliti untuk penelitian selanjutnya misalnya political cost, arus kas operasi, dll. 
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LAMPIRAN 1 

Perusahaan Sampel Penelitian 

NO KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN 

1 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk.S 

2 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. S 

3 WTON Wijaya Karya Beton. S 

4 KIAS Keramik Indonesia Asosiasi Tbk. S 

5 MLIA Mulia Industrindo. Tbk S 

6 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. S 

7 APLI Asiaplast Industries Tbk. S 

8 TRST Trias Sentosa Tbk. S 

9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.S 

10 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. S 

11 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. S 

Sumber: Data  Sekunder yang diolah 2021 

 



 

LAMPIRAN 2 

Tabulasi Data Penelitian 

Ukuran Perusahaan=ln(total aset) 

No. Nama Perusahaan Tahun Total aset ln(total aset) 

1. SMCB 2016 19,763,133,000,000.00 30.61483935 

  
2017 19,626,403,000,000.00 30.60789687 

  
2018 18,667,187,000,000.00 30.55778839 

  
2019 19,567,498,000,000.00 30.60489104 

  
2020 20,738,125,000,000.00 30.66299491 

2 SMGR 2016 44,226,895,982,000.00 31.42035423 

  
2017 48,963,502,966,000.00 31.5220963 

  
2018 50,775,763,549,000.00 31.55844026 

  
2019 79,807,067,000,000.00 32.01063318 

  
2020 78,006,244,000,000.00 31.98780999 

3 WTON 2016 31,277,885,930,000.00 31.07393244 

  
2017 45,683,774,302,000.00 31.4527643 

  
2018 59,230,001,239,000.00 31.71244931 

  
2019 62,110,847,154,000.00 31.75994176 

  
2020 68,109,185,213,000.00 31.8521332 

4 KIAS 2016 1,859,670,000,000.00 28.25142017 

  
2017 1,767,603,505,697.00 28.20064579 

  
2018 1,704,424,579,208.00 28.16424868 

  
2019 1,231,680,564,971.00 27.83940067 

  
2020 1,021,382,709,921.00 27.65217842 

5 MLIA 2016 7,723,578,677,000.00 29.67529893 

  
2017 5,186,685,608,000.00 29.277116 

  
2018 5,263,726,099,000.00 29.29186028 

  
2019 5,758,102,626,000.00 29.38162913 

  
2020 5,745,215,496,000.00 29.37938854 

6 AKPI 2016 2,615,909,190,000.00 28.59263284 

  
2017 2,745,325,833,000.00 28.64092088 

  
2018 3,017,185,725,000.00 28.73534563 

  
2019 2,776,775,756,000.00 28.65231157 

  
2020 2,644,267,716,000.00 28.60341529 

7 APLI 2016 314,468,690,130.00 26.47415035 

  
2017 398,698,779,619.00 26.71147203 

  
2018 503,177,499,114.00 26.94420883 

  
2019 419,264,529,448.00 26.76176789 

  
2020 406,440,895,710.00 26.73070436 



 

8 CPIN 2016 24,204,994,000,000.00 30.81758009 

  
2017 24,522,593,000,000.00 30.83061597 

  
2018 27,645,118,000,000.00 30.95047026 

  
2019 29,109,408,000,000.00 31.00208254 

  
2020 31,159,291,000,000.00 31.07013358 

9 TRST 2016 3,290,596,224,286.00 28.82208989 

  
2017 3,332,905,936,010.00 28.83486569 

  
2018 4,050,648,453,546.00 29.0298981 

  
2019 4,349,022,887,699.00 29.10097231 

  
2020 4,477,691,307,523.00 29.1301287 

10 JPFA 2016 19,251,026,000,000.00 30.58858547 

  
2017 21,088,870,000,000.00 30.67976653 

  
2018 22,611,354,000,000.00 30.74947329 

  
2019 26,650,895,000,000.00 30.91384385 

  
2020 25,951,760,000,000.00 30.88726055 

11 FASW 2016 8,583,223,835,997.00 29.7808307 

  
2017 9,369,891,776,775.00 29.86852266 

  
2018 10,965,118,708,784.00 30.02574032 

  
2019 10,751,992,944,302.00 30.00611224 

  
2020 11,513,044,288,721.00 30.07450179 

Sumber : IDX (Data Sekunder yang diolah, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LEVERAGE    DER = Total Liabilitas : Total ASET X 100% 

 

No. 
Nama 

Perusahaan 
Tahun Total Liabiltas Total aset 

Leverage 

(DER) 

1 SMCB 2016 11,702,538,000,000.00 19,763,133,000,000.00 0.592139819 

  
2017 12,429,452,000,000.00 19,626,403,000,000.00 0.633302598 

  
2018 12,250,837,000,000.00 18,667,187,000,000.00 0.656276546 

  
2019 12,584,886,000,000.00 19,567,498,000,000.00 0.643152538 

  
2020 13,171,946,000,000.00 20,738,125,000,000.00 0.635156071 

2 SMGR 2016 13,652,504,525,000.00 44,226,895,982,000.00 0.308692352 

  
2017 18,524,450,664,000.00 48,963,502,966,000.00 0.378331809 

  
2018 19,087,911,060,000.00 50,775,763,549,000.00 0.375925633 

  
2019 43,915,143,000,000.00 79,807,067,000,000.00 0.550266344 

  
2020 40,571,674,000,000.00 78,006,244,000,000.00 0.520108031 

3 WTON 2016 18,602,558,288,000.00 31,277,885,930,000.00 0.594751139 

  
2017 31,051,949,689,000.00 45,683,774,302,000.00 0.679715067 

  
2018 42,014,686,674,000.00 59,230,001,239,000.00 0.709348063 

  
2019 42,895,114,167,000.00 62,110,847,154,000.00 0.690621947 

  
2020 51,451,760,142,000.00 68,109,185,213,000.00 0.755430563 

4 KIAS 2016 339,640,000,000.00 1,859,670,000,000.00 0.182634553 

  
2017 340,873,208,857.00 1,767,603,505,697.00 0.192844836 

  
2018 349,587,345,823.00 1,704,424,579,208.00 0.205105788 

  
2019 326,113,004,490.00 1,231,680,564,971.00 0.264770764 

  
2020 169,127,346,041.00 1,021,382,709,921.00 0.165586655 

5 MLIA 2016 6,110,478,983,000.00 7,723,578,677,000.00 0.791146079 

  
2017 3,432,390,525,000.00 5,186,685,608,000.00 0.661769535 

  
2018 3,022,358,125,000.00 5,263,726,099,000.00 0.574186055 

  
2019 3,225,135,741,000.00 5,758,102,626,000.00 0.560103901 

  
2020 3,066,953,863,000.00 5,745,215,496,000.00 0.533827472 

6 AKPI 2016 1,495,874,021,000.00 2,615,909,190,000.00 0.571837137 

  
2017 1,618,713,342,000.00 2,745,325,833,000.00 0.589625218 

  
2018 1,836,576,739,000.00 3,017,185,725,000.00 0.608705233 

  
2019 1,531,819,965,000.00 2,776,775,756,000.00 0.551654184 

  
2020 1,330,380,957,000.00 2,644,267,716,000.00 0.503118859 

7 APLI 2016 67,967,245,679.00 314,468,690,130.00 0.216133586 

  
2017 171,514,782,371.00 398,698,779,619.00 0.430186374 

  
2018 298,992,622,457.00 503,177,499,114.00 0.594209047 

  
2019 206,523,459,012.00 419,264,529,448.00 0.492585097 

  
2020 200,450,080,044.00 406,440,895,710.00 0.493183836 

8 CPIN 2016 10,047,751,000,000.00 24,204,994,000,000.00 0.415110659 

  
2017 8,819,768,000,000.00 24,522,593,000,000.00 0.359658866 

  
2018 8,336,047,000,000.00 27,645,118,000,000.00 0.301537762 



 

  
2019 8,213,550,000,000.00 29,109,408,000,000.00 0.282161355 

  
2020 7,809,608,000,000.00 31,159,291,000,000.00 0.250634971 

9 TRST 2016 2,047,516,971,004.00 3,290,596,224,286.00 0.622232821 

  
2017 2,047,516,971,004.00 3,332,905,936,010.00 0.614333861 

  
2018 2,047,516,971,004.00 4,050,648,453,546.00 0.505478813 

  
2019 2,174,561,951,424.00 4,349,022,887,699.00 0.500011614 

  
2020 2,114,881,960,251.00 4,477,691,307,523.00 0.472315266 

10 JPFA 2016 9,878,062,000,000.00 19,251,026,000,000.00 0.513118729 

  
2017 11,293,242,000,000.00 21,088,870,000,000.00 0.535507213 

  
2018 14,061,678,000,000.00 22,611,354,000,000.00 0.621885713 

  
2019 14,754,081,000,000.00 26,650,895,000,000.00 0.553605461 

  
2020 14,539,790,000,000.00 25,951,760,000,000.00 0.560262194 

11 FASW 2016 5,424,781,372,865.00 8,583,223,835,997.00 0.632021427 

  
2017 6,081,574,204,386.00 9,369,891,776,775.00 0.649054904 

  
2018 6,676,781,411,219.00 10,965,118,708,784.00 0.608911001 

  
2019 6,059,395,120,910.00 10,751,992,944,302.00 0.563560184 

  
2020 6,930,049,292,233.00 11,513,044,288,721.00 0.601930221 

 

 

 

 

  



 

LIKUIDITAS Current Ratio = Current Aset/Current Liability X 100% 

 
No. Nama Perusahaan Tahun Asset Lancar Liabilitas lancar Likuiditas (CR) 

1 SMCB 2016 2,439,964,000,000.00 5,311,358,000,000.00 0.459386093 

  
2017 2,920,318,000,000.00 5,384,803,000,000.00 0.542325875 

  
2018 2,597,672,000,000.00 9,739,775,000,000.00 0.266707598 

  
2019 3,206,838,000,000.00 2,963,506,000,000.00 1.082109501 

  
2020 4,216,215,000,000.00 4,141,265,000,000.00 1.018098335 

2 SMGR 2016 10,373,158,827,000.00 8,151,673,428,000.00 1.27251894 

  
2017 13,801,818,533,000.00 8,803,577,054,000.00 1.567751205 

  
2018 16,091,024,000,000.00 8,179,819,000,000.00 1.967161376 

  
2019 16,658,531,000,000.00 12,240,252,000,000.00 1.360963075 

  
2020 15,564,604,000,000.00 11,506,163,000,000.00 1.352718886 

3 WTON 2016 23,651,834,992,000.00 14,909,016,696,000.00 1.586411463 

  
2017 34,910,108,265,000.00 25,975,617,297,000.00 1.343956829 

  
2018 43,555,495,865,000.00 28,251,951,385,000.00 1.541680972 

  
2019 42,335,471,858,000.00 30,349,456,945,000.00 1.394933423 

  
2020 47,980,945,725,000.00 44,168,467,736,000.00 1.086316736 

4 KIAS 2016 519,661,000,000.00 165,848,000,000.00 3.13335705 

  
2017 527,456,425,373.00 169,750,005,433.00 3.107254247 

  
2018 560,456,340,708.00 192,300,522,743.00 2.914481629 

  
2019 418,960,114,294.00 275,411,165,942.00 1.521216879 

  
2020 231,856,436,953.00 127,909,759,386.00 1.812656345 

5 MLIA 2016 1,589,944,730,000.00 1,849,891,122,000.00 0.859480167 

  
2017 1,261,014,750,000.00 1,449,898,887,000.00 0.869725994 

  
2018 1,151,925,372,000.00 1,232,040,043,000.00 0.934973971 

  
2019 1,436,370,319,000.00 1,146,204,194,000.00 1.253153955 

  
2020 1,234,147,942,000.00 1,173,917,101,000.00 1.051307576 

6 AKPI 2016 870,146,141,000.00 770,887,902,000.00 1.12875833 

  
2017 1,233,718,090,000.00 1,215,369,846,000.00 1.01509684 

  
2018 1,087,597,237,000.00 1,003,137,696,000.00 1.084195362 

  
2019 1,087,597,237,000.00 1,003,137,696,000.00 1.084195362 

  
2020 910,024,936,000.00 879,913,552,000.00 1.034220844 

7 APLI 2016 71,131,579,000.00 47,573,871,564.00 1.495181634 

  
2017 126,404,952,607.00 73,638,951,697.00 1.716550137 

  
2018 201,923,603,048.00 201,327,226,691.00 1.002962224 

  
2019 123,669,639,380.00 87,957,256,576.00 1.406019744 

  
2020 136,743,918,865.00 86,215,048,917.00 1.586079467 

8 CPIN 2016 12,059,433,000,000.00 5,550,257,000,000.00 2.172770198 

  
2017 11,730,468,000,000.00 5,059,551,000,000.00 2.318480039 

  
2018 14,097,959,000,000.00 4,732,868,000,000.00 2.978734881 

  
2019 12,995,504,000,000.00 5,120,390,000,000.00 2.537991051 



 

  
2020 13,531,817,000,000.00 5,356,453,000,000.00 2.526264489 

9 TRST 2016 1,179,999,891,768.00 909,779,313,844.00 1.29701772 

  
2017 1,189,727,024,906.00 968,421,072,104.00 1.228522447 

  
2018 1,544,652,175,268.00 1,244,007,404,657.00 1.241674422 

  
2019 1,394,497,849,782.00 1,300,374,327,083.00 1.072381868 

  
2020 1,458,826,268,925.00 1,219,826,342,947.00 1.195929468 

10 JPFA 2016 10,755,503,000,000.00 5,193,549,000,000.00 2.070935116 

  
2017 11,189,325,000,000.00 4,769,640,000,000.00 2.345947493 

  
2018 13,334,804,000,000.00 7,689,521,000,000.00 1.734152752 

  
2019 12,873,148,000,000.00 7,741,958,000,000.00 1.662776781 

  
2020 11,745,138,000,000.00 6,007,679,000,000.00 1.955020899 

11 FASW 2016 2,167,035,553,599.00 2,015,616,872,848.00 1.075122749 

  
2017 2,784,006,841,253.00 3,753,070,066,277.00 0.741794529 

  
2018 3,530,218,883,678.00 3,010,538,868,185.00 1.172620264 

  
2019 2,641,761,193,939.00 3,752,020,296,349.00 0.704090326 

  
2020 2,764,166,622,523.00 3,415,011,967,990.00 0.809416379 

 

 

 

 

 

  



 

PJK t-1= Pajak Penghasilan Tangguhan Tahun Lalu  
 

No. Nama Perusahaan Tahun PPh Tangguhan ln(PPh Tangguhan 

1 SMCB 2016 239,523,000,000 26.20191528 

  
2017 660,507,000,000 27.21627356 

  
2018 656,803,000,000 27.21064996 

  
2019 708,940,000,000 27.28703673 

  
2020 582,277,000,000 27.09021212 

2 SMGR 2016 38,650,880,000 24.37783538 

  
2017 38,650,880,000 24.37783538 

  
2018 71,538,186,000 24.99349721 

  
2019 207,233,000,000 26.0571096 

  
2020 3,838,407,000,000 28.97607855 

3 WTON 2016 11,170,726,000 23.13656244 

  
2017 46,147,721,000 24.55511341 

  
2018 45,890,326,000 24.54952017 

  
2019 140,226,300,000 25.66652338 

  
2020 144,861,218,000 25.699042 

4 KIAS 2016 13,157,000,000 23.30021977 

  
2017 55,056,000,000 24.73161669 

  
2018 42,645,526,424 24.47618821 

  
2019 28,819,253,080 24.08430951 

  
2020 16,340,650,548 23.51692174 

5 MLIA 2016 107,817,161,000 25.40370268 

  
2017 86,515,416,000 25.18358845 

  
2018 40,172,197,000 24.41644098 

  
2019 43,649,152,000 24.49944969 

  
2020 24,139,032,000 23.90709595 

6 AKPI 2016 164,488,406,000 25.82610592 

  
2017 165,118,095,000 25.82992678 

  
2018 177,513,440,000 25.90231216 

  
2019 201,511,117,000 26.02911039 

  
2020 183,404,981,000 25.93496256 

7 APLI 2016 10,412,895,628 23.06631084 

  
2017 9,616,391,427 22.98673492 

  
2018 8,922,796,555 22.91187525 

  
2019 11,576,057,943 23.17220483 

  
2020 9,889,043,464 23.01469326 

8 CPIN 2016 31,785,000,000 24.18226032 

  
2017 90,938,000,000 25.23344379 

  
2018 73,113,000,000 25.01527203 

  
2019 88,240,000,000 25.20332621 



 

  
2020 83,768,000,000 25.15131691 

9 TRST 2016 277,332,803,880 26.34848408 

  
2017 233,372,407,146 26.17590133 

  
2018 209,344,506,058 26.06724709 

  
2019 196,113,674,561 26.0019603 

  
2020 179,958,211,662 25.9159905 

10 JPFA 2016 10,428,000,000 23.06776033 

  
2017 9,193,000,000 22.94170816 

  
2018 10,048,000,000 23.03063945 

  
2019 12,347,000,000 23.23667896 

  
2020 12,422,000,000 23.24273493 

11 FASW 2016 233,883,029,703 26.17808695 

  
2017 222,015,689,711 26.12601389 

  
2018 301,362,684,019 26.43158031 

  
2019 477,873,653,212 26.89261221 

  
2020 445,818,485,938 26.82317772 

 

 

 

 

 

  



 

Intensitas Aset Tetap = Total Aset Tetap / Total Aset x 100% 
 

No. Nama Perusahaan Tahun Total aset tetap Total aset IAT 

1 SMCB 2016 17,323,169,000,000.00 19,763,133,000,000.00 0.876539615 

  
2017 16,706,085,000,000.00 19,626,403,000,000.00 0.851204625 

  
2018 16,069,515,000,000.00 18,667,187,000,000.00 0.860842879 

  
2019 16,360,660,000,000.00 19,567,498,000,000.00 0.83611405 

  
2020 16,521,910,000,000.00 20,738,125,000,000.00 0.796692565 

2 SMGR 2016 33,853,737,155,000.00 44,226,895,982,000.00 0.76545587 

  
2017 35,161,684,433,000.00 48,963,502,966,000.00 0.718120279 

  
2018 34,692,812,000,000.00 50,775,763,549,000.00 0.683255348 

  
2019 63,148,536,000,000.00 79,807,067,000,000.00 0.791264964 

  
2020 62,441,640,000,000.00 78,006,244,000,000.00 0.800469768 

3 WTON 2016 7,651,708,265,000.00 31,277,885,930,000.00 0.244636363 

  
2017 10,773,666,037,000.00 45,683,774,302,000.00 0.235831347 

  
2018 15,674,505,374,000.00 59,230,001,239,000.00 0.264637938 

  
2019 19,775,375,296,000.00 62,110,847,154,000.00 0.318388433 

  
2020 20,128,239,488,000.00 68,109,185,213,000.00 0.295529001 

4 KIAS 2016 1,340,009,000,000.00 1,859,670,000,000.00 0.720562788 

  
2017 1,240,147,080,324.00 1,767,603,505,697.00 0.701597998 

  
2018 1,143,968,238,500.00 1,704,424,579,208.00 0.671175629 

  
2019 812,720,450,677.00 1,231,680,564,971.00 0.659846777 

  
2020 807,526,272,698.00 1,021,382,709,921.00 0.79062066 

5 MLIA 2016 6,133,633,947,000.00 7,723,578,677,000.00 0.794144037 

  
2017 3,925,670,858,000.00 5,186,685,608,000.00 0.756874651 

  
2018 4,111,800,727,000.00 5,263,726,099,000.00 0.781157805 

  
2019 4,321,732,307,000.00 5,758,102,626,000.00 0.750547982 

  
2020 4,511,067,554,000.00 5,745,215,496,000.00 0.785186832 

6 AKPI 2016 1,745,763,049,000.00 2,615,909,190,000.00 0.667363781 

  
2017 1,742,295,405,000.00 2,745,325,833,000.00 0.634640662 

  
2018 1,836,692,402,000.00 3,017,185,725,000.00 0.608743567 

  
2019 1,689,178,519,000.00 2,776,775,756,000.00 0.608323706 

  
2020 1,734,242,780,000.00 2,644,267,716,000.00 0.655849924 

7 APLI 2016 243,337,111,130.00 314,468,690,130.00 0.773803939 

  
2017 272,293,827,012.00 398,698,779,619.00 0.682956259 

  
2018 301,253,896,066.00 503,177,499,114.00 0.598703035 

  
2019 295,594,890,068.00 419,264,529,448.00 0.705031953 

  
2020 269,696,976,845.00 406,440,895,710.00 0.663557678 

8 CPIN 2016 12,145,561,000,000.00 24,204,994,000,000.00 0.501779137 

  
2017 12,801,863,000,000.00 24,522,593,000,000.00 0.522043611 

  
2018 13,547,159,000,000.00 27,645,118,000,000.00 0.490038024 

  
2019 16,113,904,000,000.00 29,109,408,000,000.00 0.553563439 



 

  
2020 17,627,474,000,000.00 31,159,291,000,000.00 0.56572128 

9 TRST 2016 2,110,596,332,518.00 3,290,596,224,286.00 0.641402405 

  
2017 2,143,178,911,104.00 3,332,905,936,010.00 0.643036123 

  
2018 2,505,996,278,278.00 4,050,648,453,546.00 0.618665457 

  
2019 2,954,525,037,917.00 4,349,022,887,699.00 0.679353757 

  
2020 3,018,865,038,598.00 4,477,691,307,523.00 0.674201242 

10 JPFA 2016 8,495,523,000,000.00 19,251,026,000,000.00 0.441302349 

  
2017 9,899,545,000,000.00 21,088,870,000,000.00 0.469420362 

  
2018 10,622,219,000,000.00 22,611,354,000,000.00 0.469773681 

  
2019 13,777,747,000,000.00 26,650,895,000,000.00 0.516971269 

  
2020 14,206,622,000,000.00 25,951,760,000,000.00 0.547424221 

11 FASW 2016 6,416,188,282,398.00 8,583,223,835,997.00 0.747526618 

  
2017 6,585,884,935,522.00 9,369,891,776,775.00 0.702877375 

  
2018 7,434,899,825,106.00 10,965,118,708,784.00 0.678050099 

  
2019 8,110,231,750,363.00 10,751,992,944,302.00 0.754300323 

  
2020 8,748,877,666,198.00 11,513,044,288,721.00 0.759910016 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Revaluasi Aset Tetap (Dummy) = Kategori 1 untuk perusahaan 

yang melakukan revaluasi dan 0 untuk perusahaan yang tidak 

melakukan revaluasi 
 

No. Nama Perusahaan Tahun Revaluasi Tidak Revaluasi 

1 SMCB 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

2 SMGR 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

3 WTON 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

4 KIAS 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

5 MLIA 2016 1 - 

  
2017 1 - 

  
2018 1 - 

  
2019 1 - 

  
2020 1 - 

6 AKPI 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

7 APLI 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

8 CPIN 2016 - 0 



 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

9 TRST 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

10 JPFA 2016 - 0 

  
2017 - 0 

  
2018 - 0 

  
2019 - 0 

  
2020 - 0 

11 FASW 2016 1 - 

  
2017 1 - 

  
2018 1 - 

  
2019 1 - 

  
2020 1 - 

Sumber : IDX (Data Sekunder yang diolah, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LAMPIRAN 3 

Hasil statistik deskriptif 

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2021 

 

 

 

 

 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 55 0 1 .22 .417 

X1 55 26.4742 32.0106 29.754956 1.5120734 

X2 55 .1656 .7911 .510359 .1566977 

X3 55 .2667 3.1334 1.467192 .6608736 

X4 55 22.9119 28.9761 25.070094 1.4370559 

X5 55 .2358 .8765 .642310 .1586184 

Valid N (listwise) 55     



 

LAMPIRAN 4 

Hasil uji overall model fit 

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2021 

 

 

 

 

 

 

  

-2Loglikelihood awal 

(block number = 0) 
57,706 

-2Loglikelihood akhir 

(block number = 1) 
38,377 



 

LAMPIRAN 5 

Hasil goodness of fit test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7.839 7 .347 

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2021 

 

 

 

  



 

LAMPIRAN 6 

Hasil koefisien determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 38.377
a
 .296 .456 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LAMPIRAN 7 

Hasil regresik logistik 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 X1 .346 .358 .937 1 .333 1.414 

X2 16.133 7.963 4.105 1 .043 10148048.271 

X3 .107 1.662 .004 1 .949 1.112 

X4 .993 .461 4.648 1 .031 .370 

X5 10.938 4.606 5.639 1 .018 56268.554 

Constant -3.094 11.351 .074 1 .785 .045 

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5. 

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2021 

 

 

 

 

 

  



 

LAMPIRAN 8 
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