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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Aset 

2.1.1 Pengertian Aset 

 Dalam PSAK No 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset 

merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan 

baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan 

mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat 

ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset 

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak 

langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. 

 Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aset. Dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia 

disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan 

manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Dalam International 

Financial Reporting Standards (2008) disebutkan bahwa “an asset is a 

resource controlled by the enterprise as a result of past events and from 

which future economic benefits are expected to flow to the enterprise."  

 Dari berbagai definisi aset di atas dapat ditarik beberapa karakteristik 

dari aset, yaitu: 

1. Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan, 
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2. Aset dikuasai oleh perusahaan, dalam artian dikendalikan oleh 

perusahaan, dan 

3. Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. 

2.1.2 Klasifikasi Aset 

 Secara umum klasifikasi aset pada neraca dikelompokkan menjadi 

aset lancar (current asets) dan aset tidak lancar (noncurrent asets). Dalam 

PSAK No 1 Revisi 2009 disebutkan bahwa perusahaan menyajikan aset 

lancar terpisah dari aset tidak lancar, aset lancar disajikan menurut ukuran 

likuiditas. 

 Berikut ini adalah penjelasan dari klasifikasi asset yang telah 

dipaparkan sebelumnya: 

1) Aset lancar (Current Asset). Menurut Dyckman et al (1999), 

“Aktiva lancar mencakup kas dan aktiva lainnya yang diperkirakan 

dapat direalisasi menjadi kas atau dijual atau digunakan selama satu 

siklus operasi normal perusahaan atau dalam waktu satu tahun sejak 

tanggal neraca (salah satu yang lebih lama).” Yang termasuk dalam 

aktiva lancar adalah kas (cash), investasi jangka pendek (temporary 

investment), wesel tagih (notes receivable), penghasilan yang masih 

akan diterima (accruals receivable), persediaan barang (inventory), 

dan biaya yang dibayar dimuka (prepaid expense). Menurut PSAK 

1 Revisi 2009 Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, 

jika: 
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a. entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud 

untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi 

normal; 

b. entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; 

c. entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 

12 bulan setelah periode pelaporan; atau 

d. kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2: 

Laporan Arus Kas) kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya 

atau penggunaannya untuk menyelesaikan laibilitas sekurang-

kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan 

2) Aset tidak lancar (Non-Current Assets). Aset tidak lancar mencakup 

aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat 

jangka panjang. 

a. Investasi jangka panjang (Long Term Investment). Investasi 

jangka panjang dapat berupa saham dan obligasi dari dan 

pinjaman kepada perusahaan lain, harta kekayaan yang tidak 

digunakan dalam operasi rutin perusahaan misalnya gedung 

yang disewakan kepada pihak lain, mesin yang digunakan di 

waktu yang akan datang, dana yang diperuntukkan bagi tujuan 

khusus selain pembayaran utang jangka pendek, pinjaman 

kepada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi. 

b. Aktiva Tetap (Fixed Asset). Menurut Rudianto (2012), Aset 

tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya 
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relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Yang termasuk 

dalam kelompok aktiva tetap adalah tanah (land), bangunan atau 

gedung (building), mesin-mesin (machinery), perabot dan 

peralatan kantor (office furniture and fixtures), perabot dan 

peralatan toko (store furniture and fixtures), alat pengangkutan 

(delivery equipment), dan sumber-sumber alam (natural 

resources). 

c. Aktiva Tidak Berwujud (Intangible Asset). Djarwanto (2004) 

mengartikan aktiva tidak berwujud sebagai hak-hak yang 

dimiliki perusahaan. Hak ini diberikan kepada penemunya, 

penciptanya, atau penerimanya. Pemilikan hak ini dapat karena 

menemukan sendiri atau diperoleh dengan jalan membeli dari 

penemunya. Hak- hak ini dilindungi oleh undang-undang. Yang 

termasuk dalam aktiva tidak beruwujud (intangible asset) adalah 

hak cipta (copyrights), hak sewa/kontrak (leaseholds), hak 

monopoli (franchises), hak paten, merek dagang (trademarks), 

biaya organisasi (organization costs) dan goodwill. 

2.2 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. Tanpa 
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memiliki aset, suatu perusahaan tidak dapat menghasilkan suatu produk 

untuk dijual sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. 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. 

 Setiap perusahan akan memiliki jenis dan bentuk aset tetap yang 

berbeda satu dengan lainnya. Bahkan perusahaan yang bergerak dibidang 

yang sama belum tentu memiliki aset tetap yang sama, apalagi perusahaan 

yang memiliki bidang usaha yang berbeda. Umumnya aset tetap yang sering 

terlihat dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya. 

Tetapi tidak setiap jenis aset tersebut selalu dikelompokkan ke dalam aset 

tetap. Walaupun setiap perusahaan memiliki rincian aset tetap yang berbeda, 

terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aset dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok yang mana (Rudianto, 2012). 

2.2.1 Definisi Aset Tetap 

 Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya 

relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan 

untuk diperjualbelikan (Rudianto, 2012).  

 Sedangkan menurut Kieso (2011)  mengemukakan pengertian aset 

tetap atau yang disebut property, plant and equipment adalah aset berwujud 

yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau 

menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk disewakan kepada orang 

lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari 
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satu periode. Aset tetap memiliki 3 karakteristik yang utama yaitu : aset 

tetap dimiliki dan digunakan untuk operasi perusahaan dan bukan untuk 

dijual, jangka waktu kegunaan nya pun panjang dan biasanya terdepresiasi, 

dan harus ada bentuk fisik dari aset tetap itu sendiri. Sedangkan menurut 

Arens (2008) mengemukakan bahwa properti, pabrik, dan peralatan adalah 

aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari satu tahun, digunakan 

dalam bisnis, dan diperoleh tidak untuk dijual kembali. 

 Pengertian aset tetap menurut Reeve et al (2009) adalah aset jangka 

panjang atau aset yang relatif permanen contoh nya adalah perlatan, mesin, 

gedung, dan tanah. Aset tetap memiliki 3 karakteristik : 

1. Harus ada fisik dari aset tersebut, dan aset tersebut ada wujudnya, 

2. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk operasi normal 

perusahaan, 

3. Tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal perusahaan. 

 Dari beberapa definisi yang diungkapkan peniliti diatas maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa aset tetap merupakan aset yang memiliki bentuk 

fisik, nilainya relatif besar, biasanya digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan atau kegiatan lain perusahaan, memiliki umur ekonomis lebih 

dari satu tahun dan diharapkan memberikan manfaat diamasa yang akan 

datang dan aset tersebut tidak dimiliki untuk dijual kembali sebagai operasi 

normal perusahaan. 

 Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah dan 

sebagainya. Dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk 
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tujuan  akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang 

umurnya tidak terbatas, contohnya seperti tanah, lahan pertanian, lahan 

perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang 

dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendakinya 

tanpa harus memperbaiki atau menggantinya. Lalu aset tetap yang umurnya 

terbatas, memiliki umur ekonomis yang terbatas dan apabila sudah habis 

masa manfaatnya maka aset tersebut dapat diganti dengan aset lain yang 

sejenis, contohnya adalah mesin, kendaraan, bangunan, mebel dan 

sebagainya. Dan yang terakhir adalah aset tetap yang umurnya terbatas dan 

apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan aset tetap 

yang sejenis, contohnya adalah pertambangan dan hutan (Rudianto, 2012). 

2.2.2 Pengakuan Aset Tetap 

 Dalam PSAK Nomor 16 revisi tahun 2011 menyatakan bahwa biaya 

perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: 

a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis 

masa depan dari aset tersebut; dan 

b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

 Suku cadang dan peralatan pemeliharaan (service equipment) 

biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laba rugi pada saat 

dikonsumsi. Namun demikian, suku cadang utama dan peralatan siap pakai 

memenuhi kriteria aset tetap ketika entitas memperkirakan akan 

menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu periode. Sama halnya jika 

suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang hanya bisa digunakan untuk 
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suatu aset tetap tertentu, hal ini juga dicatat sebagai aset tetap. Pernyataan 

ini tidak menentukan unit ukuran dalam pengakuan suatu aset tetap. 

 Aset tetap dapat di bedakan menjadi dua (2) jenis berdasarkan 

penyusutannya, yaitu: 

1. Depreciable assets. Depreciable assets adalah aset tetap yang bisa 

disusutkan, seperti bangunan, mesin, peralatan. 

2. Nondepreciable assets. Nondepreciable assets adalah aset tetap yang 

tidak bisa disusutkan. Aset tetap yang termasuk dalam jenis ini hanya 

satu (1) yaitu tanah sedangkan aset tetap yang lain termasuk dalam 

kategori depreciable assets. 

 Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dalam penerapan kriteria 

pengakuan yang sesuai dengan kondisi tertentu entitas. Pertimbangan 

tersebut tepat terhadap agregasi unit-unit yang secara individual tidak 

signifikan, seperti cetakan dan perkakas, kemudian menerapkan kriteria atas 

nilai agregrat tersebut. Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip 

pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat 

terjadinya. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh 

atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang timbul 

untuk menambah, mengganti, atau memperbaikinya (PSAK No. 16 Revisi 

2011). 

2.2.3 Penilaian Awal Aset Tetap 

 Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang 

cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan 
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tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aset tetap sebuah 

perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan bersangkutan. 

 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset 

pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Dalam IAS 16, biaya 

perolehan didefinisikan sebagai beikut: 

“cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value 

of the other consideration given to acquire an asset at the time of its 

acquisition or construction or, where applicable, the amount 

attributed to that asset when initially recognized in accordance with 

the specific requirements of other IFRSs, eg IFRS 2 Share-based 

Payment.” 

 Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh aset tetap hingga aset tetap tersebut siap digunakan, biaya-biaya 

seperti harga faktur, beban angkut, biaya pemasangan, bea impor, bea balik 

nama dan semua biaya yang berhubungan dengan aset yang akan digunakan 

maka itu disebut biaya perolehan (Reeve et al, 2009). 

 Menurut Epstein dan Jermakowicz (2010) pengukuran nilai awal 

aset tetap adalah  

“All costs required to bring an asset into working condition should be 

recorded as part of the cost of the asset. Elements of such cost include 

(1) its purchase price, including legal and brokerage fees, import 

duties, value added, and other nonrefundable purchase taxex, after 

deducting trade discounts and rebates; (2) any direct costs incurred to 

bring asset to the location and operating condition as expected 

management, including the cost of site preparation, delivery and 

handling, installation, setup and testing; and (3) estimated costs of 

dismantling and removing the item and restoring the site.” 

 

 Menurut PSAK No. 16 Revisi 2011 biaya perolehan aset tetap adalah 

setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya. Jika pembayaran 

suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, 
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perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban 

bunga selama periode kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 

(revisi 2008): Biaya Pinjaman. 

 Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara diantaranya adalah ; 

perolehan aset dengan tunai, dengan cara kredit, dengan cara leasing, dengan 

cara pertukaran lalu perolehan dengan cara membangun sendiri maupun 

perolehannya didapat dari hibah, bantuan, sumbangan, ataupun pemberian. 

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa harga 

perolehan adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan pembelian, 

perakitan, perkiraan biaya untuk membongkar dan memindahkan aktiva 

tersebut hingga aset tetap tersebut dapat digunakan oleh perusahaan. 

2.2.4 Penilaian Aset Tetap Setelah Perolehan Awal 

 Penilaian aset tetap setelah pengakuan awal dalam PSAK Nomor 

16 revisi tahun 2011 dijelaskan bahwa “suatu entitas harus memilih model 

biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan 

kebijakan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.” 

 Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang 

cukup material dibandingkan dengan aset total aset yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aset tetap 

perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan 

bersangkutan (Rudianto, 2012). 

2.2.4.1 Model Biaya  
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 Metode berbasis harga perolehan (biaya) adalah metode penilaian 

aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan 

perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut 

siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan 

adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut 

dikurangi dengan akumulasi penyusutannya (jika ada) (Rudianto, 2012). 

Sedangkan menurut PSAK Nomor 16 revisi tahun 2011 model biaya 

adalah Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. 

 Berdasarkan cost model, aset tetap akan diakui sebagai beban secara 

bertahap selama masa manfaatnya. Pengakuan sebagai beban tersebut 

dilakukan dengan melakukan depresiasi. Jadi entitas melakukan perhitungan 

depresiasi atas aset yang bersangkutan selama masa manfaatnya. Depresiasi 

itulah yang akan menjadi beban tiap periode. Pada umumnya depresiasi 

termasuk dalam kategori beban operasi dalam pelaporan keuangan entitas. 

Pengecualiannya adalah depresiasi yang berhubungan dengan aset tetap 

yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi. Untuk aset tetap 

yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi depresiasinya 

dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi. 

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penilaian aset tetap dengan menggunakan model biaya adalah nilai yang 

dicatat berdasarkan nilai historis pada saat perolehan aset tersebut dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan selama aset tersebut dimiliki. 
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2.2.4.2 Model Revaluasi 

 Revaluasi adalah model penilaian aset yang didasarkan pada harga 

pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan 

memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki 

perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu 

sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan 

disajikan oleh perusahaan. Sebagai contoh, sebidang tanah yang dibeli 

perusahaan 10 tahun yang lalu harganya pasti sudah berlipat ganda pada saat 

ini. Sehingga jika tanah tersebut disajikan dengan menggunakan biaya 

historis, maka dianggap tidak mencerminkan lagi kondisi aktual aset tetap 

perusahaan ketika laporan keuangan disajikan (Rudianto, 2012). 

Menurut Syafrianto (2007) menyatakan bahwa : 

“Jika suatu aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan, dengan demikian 

akan terkesan nilai aset yang dilaporkan pada neraca sudah tidak 

realistis. Karena harga atau nilai aset tersebut sudah terlampau rendah 

jika dibandingkan nilainya pada saat tanggal neraca tersebut disusun. 

Sewajarnya harus dilakukan penilaian kembali atas nilai aset 

(revaluasi aset tetap) yang sudah jauh dibawah pasar.” 

  

 Perbedaaan yang material antara nilai aset yang disajikan dilaporan 

posisi keuangan dengan harga pasar, dapat menimbulkan kesalahan 

penafsian oleh pengguna laporan keuangan dalam penafsiran laporan 

keuangan perusahaan mengenai aset yang dimiliki perusahaan serta biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukannya 

revaluasi aset tetap yang dilaporkan sesuai dengan harga pasar aset tetap 

tersebut pada masa ini, sehingga dapat mengurangi salah penafsiran para 

pembaca laporan keuangan tersebut.  
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 Menurut Epstein dan Jermakowicz (2010) menyatakan bahwa : 

“Under the revaluation model, after intial recognition an asset, an 

item of property, plant, and equipment whose fair value can be 

measured reliably should be carried at a revalued amount, being its 

fair value at the date of the revaluation less any subsequent 

accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment 

losses.” 

 Menurut IFRS bahwa perusahaan bisa melakukan penilaian 

kembali (revaluasi) aktiva tetap secara periodik pada nilai wajarnya. 

Penilaian harus meliputi pengurangan dari akumulasi penyusutan dan 

pengurangan nilai. Jika perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi 

aktiva tunggal, maka dia juga harus merevaluasi seluruh kelompok sesuai 

dengan kelompoknya, untuk menghindari revaluasi yang selektif. Hal ini 

dapat diterima untuk menilai kembali kelompok aktiva secara bergilir, 

selama penilaian kembali itu selesai dalam waktu singkat. 

 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: 

a) tanah; 

b) tanah dan bangunan; 

c) mesin; 

d) kapal; 

e) pesawat udara; 

f) kendaraan bermotor; 

g) perabotan; dan 

h) peralatan kantor. 
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 Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara 

bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan 

bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-

beda. Namun, suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian 

(rolling basis) sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat 

diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang 

revaluasi dimutakhirkan. 

 Nilai wajar (fair value) didefinisikan dalam PSAK No.16 sebagai 

jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu 

transaksi dengan wajar (arm’s length transaction). Menurut Perdana (2010) 

terdapat tiga hirarki dalam mengestimasi nilai wajar, yaitu dengan 

menggunakan nilai pasar, komparasi dengan harga pasar dari aset yang 

dapat diperbandingkan dengan aset yang dinilai, dan dengan menggunakan 

estimasi. Catty (2010) memberikan pendapatnya mengenai pendekatan 

penilaian aset tetap yaitu: 

“There are three internationally recognized approaches to value: 

market, income, and cost. Each has certain strengths and weaknesses, 

and their application depends on the purpose, type of property 

involved, nature of the market, and availability of specific data that a 

valuator must consider in every project.” 

 Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga pendekatan yang diakui 

secara internasional dalam menilai aset tetap yaitu pendekatan pasar, 

pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Masing-masing memiliki 

kekuatan dan kelemahan, dan aplikasinya tergantung pada tujuan, jenis dari 
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aset tetap yang dilibatkan, keadaan pasar, dan ketersediaan data tertentu 

yang harus dipertimbangkan oleh penilai dalam setiap proyek. Semua 

pendekatan ini harus mencerminkan data pasar. 

1. Pendekatan Pasar 

Metode perbandingan penjualan langsung adalah yang paling 

umum digunakan pada pendekatan pasar. Hal ini didasarkan pada 

sebuah asumsi bahwa pembeli tidak akan membayar lebih untuk suatu 

barang yang sudah ada melebihi harga perolehannya dengan utilitas 

yang sama. Metode perbandingan penjualan lebih disukai dalam 

semua penilaian dan standar akuntansi; hal ini terutama berlaku bila 

ada pasar aktif dengan informasi yang cukup dapat dipercaya. Di 

pasar tidak aktif, data yang tersedia relatif tidak memuaskan karena 

tidak menggambarkan keadaan sebenarnya (www.iaiglobal.or.id). 

Terdapat indikasi dari pasar tidak aktif yaitu: 

1. Peningkatan yang signifikan selisih ask price dan bid price. 

2. Pihak yang melakukan bidding jumlahnya terlalu kecil. 

3. Adanya volatilitas harga pasar yang signifikan. 

4. Jumlah efek yang ditransaksikan relatif kecil dibandingkan 

dengan jumlah efek yang beredar. 

5. Penurunan signifikan atas volume dan level aktivitas 

perdagangan. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai fair 

value apabila pasar yang aktif tidak tersedia. Cara tersebut antara lain 
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dengan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi-transaksi 

pasar wajar yang terkini untuk aset yang identik. Jika tersedia, bisa 

menggunakan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain 

yang secara substansial sama, analisis arus kas diskontoan, dan model 

penetapan harga opsi.  

Dalam metode perbandingan penjualan langsung penilai dengan 

hati-hati harus memeriksa keandalan harga transaksi dan memastikan 

aset tersebut adalah aset yang benar-benar sebanding. Sebuah faktor 

penting dalam metode ini adalah identifikasi dari pasar yang relevan, 

yang bisa berkisar dalam lingkup mulai dari yang sangat lokal ke 

global. Permintaan dan penawaran, yang ditandai dengan ketersediaan 

dan keinginan terhadap aset yang sebanding, adalah penentu utama 

dari harga transaksi. 

Analisis pasar dapat dibuat baik secara langsung atau secara 

statistik: 

1. Secara langsung yaitu dengan membandingkan subjek dengan 

barang-barang yang identik atau sangat mirip yang telah dijual. 

2. Secara statistik dengan memeriksa sampel transaksi pasar yang 

signifikan untuk membangun persamaan-persamaan dan 

perbedaan-perbedaan dari berbagai atribut. 

 Proses pencocokan langsung memberikan indikasi terbaik dari 

nilai pasar, sedangkan proses mencari aset yang identik atau sangat 

mirip mungkin agak panjang dan membutuhkan pertimbangan aset 



27 
 

 
 

yang berbeda dari peralatan yang terlibat, membedakannya dengan 

model, ukuran, dan kapasitas. Tidak ada jaminan bahwa penilai akan 

menemukan perbandingan langsung. Oleh karena itu, dalam praktek, 

perbandingan statistik umumnya digunakan karena memiliki 

keuntungan bahwa data dapat dikumpulkan dan dianalisa di muka, 

memberikan informasi langsung saat dibutuhkan untuk suatu tugas 

tertentu. Selain itu, informasi tersebut dapat juga digunakan, dimana 

tepat, untuk pencocokan langsung. Manfaat tambahan adalah bahwa 

data pasar dikumpulkan lebih lama dan atas dasar global yang dapat 

menyediakan informasi dalam hal: 

1. Perubahan yang terjadi dan kecenderungan umum di pasar 

spesifik. 

2. Variasi di pasar geografis yang berbeda tetapi nilai ekonomi 

yang sama. 

3. Identifikasi kurangnya permintaan untuk merek tertentu, 

sehingga mengakibatkan diskon atau harga yang lebih rendah. 

2. Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan pendapatan menurut Catty (2010) yaitu: 

“The income approach is based on the principle that an informed 

buyer would pay no more for a property than an amount equal to 

the present worth of anticipated future benefits (income) from the 

same or equivalent property with similar risks. The most 

convenient method, discounting future cash flows, is mostly 

applicable to investment and general-use properties where ther is 

an established an identifiable rental market or where a specific 

measureable stream of benefits may be attributed to the subject. 

In appliying this method to plant and equipment, consideration is 
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given to either the income-generating or the cost-savings 

potential of the item and the associated risks and uncertainties.” 

 Ketika pendekatan pendapatan diterapkan untuk pabrik dan 

peralatan menggunakan aliran laba berdasarkan proporsi badan secara 

keseluruhan, penilai harus mengurangi pengembalian aset iuran. Hal 

tersebut termasuk modal kerja bersih, properti nyata, merek dagang 

dan nama barang, hubungan dengan pelanggan, tenaga kerja, dan aset 

tak berwujud lainnya yang melekat. 

3. Pendekatan Biaya 

 Pendekatan biaya didasarkan pada prinsip bahwa penurunan 

nilai aset melalui proses penuaan, perubahan dalam utilitas fungsional, 

serta dari pengaruh eksternal yang negatif. Asumsi yang mendasarinya 

adalah bahwa pembeli tidak akan membayar lebih untuk aset dari 

biaya pengganti dengan utilitas dan fungsi yang sama. 

Pendekatan biaya hanya berlaku dalam kondisi berikut ini: 

1. Ketika menilai property yang tidak diperdagangkan. 

2. Transaksi pasar dari barang yang sebanding tidak tersedia. 

3. Data tidak dapat diekstrapolasi dari transaksi yang lebih besar. 

4. Transaksi tidak ada. 

5. Kurangnya data keuangan tentang properti subjek. 

 Titik awal dari pendekatan biaya adalah penentuan duplikasi 

biaya baru atau biaya penggantian baru. Yang termasuk dalam 

duplikasi biaya baru dan biaya penggantian baru adalah biaya 
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langsung maupun tidak langsung. Untuk menentukan biaya tersebut 

dari pabrik dan peralatan, dapat menggunakan metode-metode berikut: 

1. Trending method atau metode tren. Dengan menggunakan 

metode ini nilai lancar dari pabrik dan peralatan dapat diperoleh 

dari biaya akuisisi asli (historis), yang biasanya dicatat dalam 

catatan entitas, melalui penyesuaian dengan indeks harga yang 

sesuai. Metode ini berlaku umum dan memberikan hasil yang 

dapat diandalkan ketika subjek berada pada kondisi: 

a. Relatif baru. 

b. Terletak di ekonomi yang stabil. 

c. Dijual pada harga yang stabil. 

d. Data historis tersedia. 

e. Dibeli baru. 

2. Direct pricing atau harga langsung. Ini adalah proses penerapan 

harga saat ini dari suatu unit yang baru. 

3. Benchmarking techniques atau teknik pembanding. Dalam 

teknik ini, biaya dari sebuah aset diestimasi dari harga barang 

yang diketahui dengan karakteristik fisik, fungsi, dan utilitas 

yang serupa. 

 Dalam membandingkan hasil dari berbagai metode yang dipilih, 

penilai harus menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing dan 

harus mempertimbangkan faktor yang relevan untuk mencapai kesimpulan 

pendukung. Secara teoritis, semua metode akan menghasilkan hasil yang 
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sama, tetapi dalam kenyataannya, hal ini sering tidak terjadi. Penilai harus 

mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang berlaku dan 

mempertimbangkan data, premis nilai, dan asumsi yang digunakan. 

 Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat 

diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar 

pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus 

dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa 

jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan 

dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar 

tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan 

oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. 

Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang 

ditentukan oleh penilai. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar 

penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang 

diperjual-belikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, 

maka entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan 

pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan 

(depreciated replacement cost approach) (PSAK No. 16 Tahun 2011).  

 Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset 

tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda 

secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu 

dilakukan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara 
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signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. 

Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai 

wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu 

direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali (PSAK No. 16 Tahun 2011). 

 Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada 

tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini: 

a) disajikan kembali secara porposional 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. 

b) 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.  

 Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan 

tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi 

dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut 

harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset 

akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Begitu 

juga sebaliknya 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 
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yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi 

dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi (PSAK No. 16 Tahun 2011).  

 Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam ekuitas dapat 

dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan 

pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi 

pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian 

surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan 

aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo 

laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai 

revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan 

aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan 

melalui laba rugi. 

2.2.5 Penyusutan Aset Tetap 

 Entitas harus mengestimasi nilai residu dan umur manfaat dari aset 

tetap untuk menentukan besaran penyusutan tiap periode. umur manfaat 

adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas 

dan jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari 

aset tersebut oleh entitas. Umur manfaat aset tetap dapat lebih pendek dari 

umur fisiknya, misalnya karena manajemen dari entitas mempunyai 

kebijakan untuk melepaskan aset tetap setelah jangka waktu tertentu. 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat 

dari setiap aset diantaranya adalah prakiraan daya pakai dari aset yang 

bersangkutan, prakiraan tingkat keausan fisik yang bergantung pada faktor 
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pengoperasian aset tersebut, keusangan teknis dan keusangan komersial 

yang diakibatkan oleh perusahaan atau peningkatan produksi, dan 

pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu 

(Martani, dkk, 2012). 

 Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi 

beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap 

tersebut. Terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan 

beban penyusutan setiap periode yaitu harga perolehan, nilai sisa (residu), 

dan taksiran umur kegunaan (Rudianto, 2012). 

 Berdasarkan PSAK Nomor 16 revisi tahun 2011 menyatakan 

bahwa “metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi 

pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas.” 

 Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan 

jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur 

manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode jumlah 

unit, dan metode saldo menurun. Metode garis lurus menghasilkan 

pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak 

berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun 

selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan 

berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. 

Lam dan Lau (2009) menyebutkan mengenai metode penyusutan yaitu:  

“A variety of depreciation methods can be used to allocate the 

depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful 

life: 
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1. The straight-line method (results in a constant charge over the 

useful life if the asset’s residual value does not change); 

2. The diminishing balance method (results in a decreasing 

charge over the useful life); and 

3. The units of production method (results in a charge based on 

the expected use or output)”. 

 Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola 

konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara 

konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan dalam ekspektasi 

pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. 

2.2.6 Penghentian Pengakuan Aset Tetap 

 Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat: (a) 

dilepas; atau (b) ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan 

yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau 

kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan 

dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali 

PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi 

jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai 

pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian 

pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah 

hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut (PSAK 

No. 16 Tahun 2011).  

 Menurut PP. No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa suatu aset 

tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara 

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa 

yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi dan dihentikan penggunaan 
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nya secara permanen dari laporan posisi keuangan maka harus diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan.  

2.2.7 Pengukapan Aset Tetap Model Revaluasi 

 Dalam PSAK No. 16 Tahun 2011 dijelasakan jika aset tetap yang 

disajikan pada jumlah revaluasian, maka terdapat hal yang harus 

diungkapkan : 

1. Tanggal efektif revaluasi, 

2. Apakah penilai independen dilibatkan, 

3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi 

nilai wajar aset, 

4. Penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara 

langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi dalam suatu 

pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi 

menggunakan teknik penilai lainnya, 

5. Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya 

aset tersebut dicatat dengan biaya model, 

6. Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode 

dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham. 

2.3   Teori Akuntansi Positif 

 Teori akuntansi positif 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 pada prinsipnya 
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beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan 

dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. 

 Teori akuntansi positif dirumuskan sebagai suatu susunan konsep, 

defenisi, 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 (fenomena sosial dan ekonomi). 

 Scott (2009) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif adalah 

berkenaan dengan prediksi beberapa perusahaan akan merespon pengajuan 

standar akuntansi yang baru. Dari pengertian di atas, teori akuntansi positif 

bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. 

 Watts dan Zimmerman (1986) merumuskan tiga hipotesis dalam 

teori akuntansi positif yang dihubungkan dengan perilaku oportunistik 

manajemen, yaitu bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, dan 

political cost hypothesis. 

2.3.1 Negosiasi Debt Contracts 

 Revaluasi aset tetap diharapkan dapat menaikkan kekuatan 

perusahaan untuk melakukan negosiasi ulang kontrak utang dengan 

debtholders. Dengan dilakukannya revaluasi aset tetap diharapkan nilai dari 

aset perusahaan tersebut dapat meningkat sehingga perusahaan yang 

mempunyai kontrak utang yang tinggi cenderung melakukan revaluasi aset 

tetap tetapnya untuk menaikan nilai perusahaan tersebut. 
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 Terdapat dua faktor utama negosiasi debt contracs yang dapat 

memengaruhi perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetapnya yaitu 

tingkat leverage dan penurunan arus kas dari aktivitas operasi seperti 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seng dan Su (2010). Selain 

kedua faktor tersebut terdapat faktor lain berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Firmansyah dan Sherlita (2012) yang memengaruhi perusahaan 

untuk melakukan revaluasi aset tetap yaitu tingkat utang jaminan yang juga 

merupakan negosiasi debt contracts. 

2.3.1.1 Tingkat Leverage 

 Rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini sama dengan 

rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam pembayaran kewajibannya jika perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Perusahaan yang tidak solvabel yaitu perusahaan yang 

total utangnya lebih besar dari total asetnya. Rasio ini juga menyangkut 

struktur keuangan perusahaan, struktur keuangan adalah bagaimana 

perusahaan mendanai aktivitasnya. Biasanya, aktivitas perusahaan didanai 

dengan hutang jangka pendek dan modal pemegang saham. Yang dimaksud 

tingkat leverage dalam penelitian ini adalah rasio leverage. 

 Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari pihak luar 

(kreditor) dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal 

(Harahap, 2007). Rasio leverage menunjukkan kemampuan perusahaan 
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dalam memenuhi pembayaran semua hutang, baik hutang jangka panjang 

maupun jangka pendek, atau kenaikan bila mengalami likuidasi. Leverage 

berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, lebih banyak 

menggunakan utang atau modal yang berasal dari pemegang saham. 

Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan,maka akan semakin besar pula 

agency cost hal ini terkait biaya-biaya yang dikeluarkan kreditur sebagai 

pengawasan terhadap perusahan dengan mempunyai tingkat utang tinggi 

(leverage), mampukah perusahaan tersebut melunasi hutangnya sehingga 

mendorong kreditur meningkatkan biaya agensinya. 

Ada dua rasio leverage yang sering digunakan:  

1) Debt To Total Asset  

 

 Rasio hutang terhadap aktiva (Debt To Total Asset) mengukur 

prosentase dana yang disediakan oleh kreditur, umumnya disebut rasio 

hutang (debt ratio). Debt to total asset ratio dihitung dengan membagi 

total hutang dengan total aktivanya: 

DTA=
TOTAL HUTANG

TOTAL ASET
 x 100% 

 

2) Debt To Equity Ratio  

Rasio hutang terhadap ekuitas dihitung dengan jalan membagi total 

hutang perusahaaan (termasuk kewajiban lancar) dengan ekuitas 

pemegang saham. Debt to equity ratio dihitung dengan menggunakan : 

DTA=
TOTAL HUTANG

TOTAL EKUITAS PEMEGANG SAHAM
 x 100% 

2.3.1.2 Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi 
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 Laporan arus kas terbagi kedalam tiga aktivitas, yaitu aktivitas 

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi 

merupakan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, 

sedangkan ativitas investasi dan pendanaan bukanlah penghasil utama suatu 

perusahaan. 

 Arus kas operasi mencerminkan jumlah arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus 

kas untuk melunasi pinjaman, membayar dividen dan memelihara 

kemampuan operasi entitas. 

 Menurut Cotter dan Zimmer (1995) dalam Firmansyah dan 

Sherlita (2012) bahwa penilaian kembali atas aset tetap akan memberikan 

nilai yang lebih tinggi pada aset jaminan perusahaan yang dapat membantu 

untuk meyakinkan debtholders tentang kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang melalui potensi mewujudkan aset perusahaan lebih tinggi 

sesuai nilai pasar, sehingga revaluasi aset akan mengembalikan kapasitas 

pinjaman perusahaan. Maka dari itu, perusahaan yang mengalami 

penurunan arus kas berpotensi lebih tinggi untuk melakukan revaluasi aset 

mereka. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi di hitung dengan : 

Penurunan Arus Kas dari aktivitas operasi =  

Perubahan arus kas dari aktivitas operasi selama 2 tahun

Total Aset Berwujud
 

2.3.1.3 Tingkat Hutang Jaminan 
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 Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak-

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana 

atau modal suatu perusahaan. Menurut Munawir (2004) hutang dalah 

semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum 

terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditur. Sedangkan menurut Kuswadi (2005) 

kewajiban adalah utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 

 Dalam keputusan pendanaan akan ditentukan seberapa banyak 

perusahaan akan menggunakan hutang atau modal sendiri dan bagaimana 

tipe hutang atau modal sendiri yang akan digunakan perusahaan dalam 

pembiayaan operasional maupun pemanfaatan kesempatan investasi yang 

akan dilakukan perusahaan. Tipe hutang yang akan digunakan berkaitan 

dengan apakah perusahaan akan menggunakan hutang dalam bentuk jangka 

pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Sedangkan tipe modal 

sendiri yang akan dipilih perusahaan berkaitan dengan apakah modal sendiri 

perusahaan akan diperoleh melalui laba ditahan atau emisi saham baru. 

 Menurut Rianto (1995) kalau perusahaan hendak memperbesar 

jumlah kreditnya (melebihi plafond yang telah ditentukan) maka bank 

berdasarkan klausul ini berhak untuk meminta jaminan yang lebih besar 

lagi. Sehingga dapat diketahui bahwa pemberian pinjaman akan berpeluang 
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mendapatkan hasil yang besar dengan adanya jaminan terhadap pinjaman 

tersebut. 

 Rajan dan Zingales (1995) dalam Tirsono (2008) berpendapat 

bahwa, aktiva tetap dapat dipergunakan sebagai jaminan utang yang akan 

mengurangi resiko bagi pihak yang memberikan pinjaman (bank). Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Tirsono (2008), konflik kepentingan 

antara kreditur dan debitur disebabkan karena pemberi pinjaman 

menghadapi resiko, akibatnya mereka meminta jaminan. proxy dari non-

debt tax shield dalam penelitian ini mencerminkan adanya depresiasi aktiva 

tetap yang dibebankan, yang mencerminkan pula keberadaan aktiva tetap 

yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. 

 Dalam hal perolehan dana perusahaan melalui hutang, kebijakan 

revaluasi aset tetap diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang 

dilihat dari meningkatnya nilai aset yang dicatat oleh perusahaan. Sehingga 

dengan hal tersebut dapat meningkatkan nilai tawar perusahaan untuk 

mendapatkan pinjaman dengan aset tersebut sebagai jaminan atas hutang 

yang dipinjam oleh perusahaan. 

2.3.2 Political Cost 

 Semakin besar biaya Politik perusahaan, semakin mungkin manajer 

perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan 

earning periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini berdasarkan 

asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam 

hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar 
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dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata 

lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi 

laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil (Watts dan 

Zimmerman, 1986). 

 Berdasarkan hipotesis political cost, manajemen perusahaan akan 

berusaha mengurangi laba yang dilaporkan kepada publik agar tidak 

menarik perhatian pemerintah dan kaitannya bias dengan pembayaran pajak 

yang lebih tinggi dan hal lainnya (Watts and Zimmerman, 1986). Apabila 

dikaitkan dengan political cost dikaitkan dengan revaluasi aset tetap, 

perusahaan cenderung melakukan revaluasi aset karena apabila aset 

direvaluasi maka akan meningkatkan nilai aset perusahaan tersebut, hal itu 

menyebabkan pula meningkatnya biaya depresiasi yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap laba perusahaan. Sehingga perusahaan akan 

cenderung melakukan revaluasi aset untuk mengecilkan laba yang diterima 

perusahaan sehingga pajak yang dibebankan pun akan semakin kecil. 

 Menurut Mills, Nutter dan Schawb (2010) biaya politis adalah 

fungsi dari tingkat pengawasan politik dan pentingnya perusahaan 

menyalurkan kekayaan perusahan atas dampak kegiatan politik masyarakat 

terhadap perusahaan. Perusahaan dikenakan biaya politis ketika mereka 

menggunakan metode yang lebih konservatif untuk menghindari gejolak 

politik masyarakat atas kegiatan usahanya tersebut. 

2.3.2.1 Ukuran Perusahaan 
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 Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang 

kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar 

akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan 

berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang akan datang. 

Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya 

pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan 

terhadap masyarakat secara umum. 

 Menurut Sawir (2004) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai 

determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan 

yang berbeda:  

1. Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil 

umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik 

untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, 

biaya peluncuran dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat 

menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, 

sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan 

sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar 

investor mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi 

secara signifikan. 

2. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar 

dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih 
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pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial 

yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan 

perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang digunakan, 

semakin besar kemungkinan kemungkinan pembuatan kontrak yang 

dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari 

penggunaan kontrak standar hutang.  

3. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return 

membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih 

banyak laba. Pada akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh 

karakteristik lain yang memengaruhi struktur keuangan. 

Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak 

mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan 

tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu 

sistem manajemen. 

 Ukuran perusahaan adalah faktor penentu penting dalam 

pengungkapan perusahaan. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan 

adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan tingkat 

pengungkapan. Terdapat beberapa argumentasi yang mendasar hubungan 

ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan 

besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung 

memiliki sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya 

untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. 
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Kedua, perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan 

sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan 

politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan 

kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan 

competitive disadvantage. 

 Machfoedz (1994) dalam Mardiyah (2001) menjelaskan bahwa 

pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 katagori yaitu 

perusahaan besar (large firms), perusahaan sedang (medium firms), 

perusahaan kecil (small firms). Penentuan ukuran perusahaan ini adalah 

berdasarkan total aset perusahaan. 

2.3.2.2 Tingkat Return On Equity 

 Return On Equty sebagai proksi profitabilitas dengan menunjukkan 

berapa persen laba diperoleh bila diukur dari modal pemilik. Investor yang 

akan membeli saham akan tertarik pada ukuran profitabilitas seperti ini, 

sebagai bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang 

saham. Hal ini dapat dilihat dari klaim residual (sisa) atas keuntungan yang 

diperoleh. Laba yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk 

membayar bunga hutang, lalu saham preferen, baru kemudian (kalau ada 

sisa) diberikan ke pemegang saham biasa (Hanafi dan Halim, 2007). 

 Menurut Mardiyanto (2009) ROE adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi 

para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan 

pemegang saham atau nilai perusahaan. Sedangkan menurut Riyadi (2006) 
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Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

modal (modal inti) perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat persentase 

yang dapat dihasilkan. ROE sangat penting bagi para pemegang saham dan 

calon investor, karena ROE yang tinggi berarti para pemegang saham akan 

memperoleh dividen yang tinggi pula dan kenaikan ROE akan 

menyebabkan kenaikan saham. 

 Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) ROE adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE 

diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. Angka 

ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham 

bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. Menurut Lestari dan 

Sugiharto (2007: 196) angka ROE dapat dikatakan baik apabila > 12%. 

Menurut Barać dan Šodan (2011) perusahaan akan lebih memilih 

kebijakan akuntansi yang memberikan gambaran konservatif terhadap laba 

perusahaan. Revaluasi akan menyebabkan tingkat return on equity menurun 

karena disebabkan oleh kenaikan nilai aset, dan hal tersebut menurunkan 

laba perusahaan karena biaya depresiasi naik karena revaluasi aset tetap. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Tingkat Return On Equity =
LABA SETELAH PAJAK

TOTAL MODAL
 x 100% 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 Karakter dari laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, 

andal, dan dapat dibandingkan. Dalam pelaporan laporan keuangan 

diperlukan keandalan karena informasi yang memiliki keandalan adalah 

informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang 

material. Selain itu pula laporan keuangan harus dapat dipahami oleh 

pembaca.  

 Berdasarkan PSAK 16 Revisi 2011 tentang Aset Tetap yang telah 

ditetapkan dua model penilaian (valuation model) Aset Tetap, yaitu: model 

harga biaya (cost model) dan model revaluasi (revaluation model), yang 

pada PSAK 16 sebelumnya Revisi 2007 ada beberapa perbedaan dan Revisi 

1994 hanya mengenal model biaya. Setelah aset tetap diakui dengan metode 

biaya aset tetap tersebut dicatat pada harga perolehan dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Namun 

dengan metode revaluasi suatu aset tetap yang nilai wajarrnya dapat diukur 

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

revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan 

nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 

 Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis 

(Historical Cost Accounting). Dengan prinsip ini laporan keuangan disusun 

menggunakan harga-harga yang timbul dari transaksi. Sebagai alat 

pengukur/pertukaran di dalam perekonomian digunakan satuan unit 

moneter. Kondisi inflasi menyebabkan satuan unit moneter menjadi tidak 
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stabil. Sehingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis 

tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. Laporan keuangan yang 

disusun dengan metode historical cost accounting tidak interpretative dan 

tidak relevan, sehingga untuk memberikan arti dalam setiap elemen 

keuangan perusahaan akan sulit (Kodrat, 2006). 

2.4.1 Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Perusahaan untuk 

Melakukan     Revaluasi Aset Tetap 

 Dilakukannya revaluasi aset tetap diharapkan rasio leverage 

perusahaan akan menurun, karena adanya peningkatan aset perusahaan 

akibat revaluasi. Rasio leverage yang menurun ini dapat menarik 

kepercayaan kreditur kembali karena kreditur meyakini aset bersih 

perusahaan yang tinggi akan mampu membayar kredit yang mereka berikan 

jika perusahaan dilikuidasi. 

 Menurut Cotter (1999) perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi lebih memilih melakukan upward revaluation karena memungkinkan 

akan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan dana pinjaman dari 

kreditor di masa yang akan datang, selain itu pula dengan dilakukannya 

upward revaluation dapat mengurangi biaya kontrak hutang.  

 Menurut Lin dan Peasnell (2000) yang dikutip oleh Seng dan Su 

(2010) menyatakan bahwa : 

“Since an upward revaluation of fixed assets would increase the book 

value of total assets and the asset revaluation reserve, the firm’s debt-

to-assets ratio or debt-to-equity ratios wold be improve. Given a 

strong balance sheet position, lenders would be willing to loosen debt 

restrictions or reduce interest charge. It was, therefore, argued that 
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firms are more likely to undertake assets revaluation when the 

leverage level is high in their balance sheet.” 

 Hubungan antara tingkat leverage dan upward revaluation 

dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Peasnell (2000a 

dan 2000b) dalam Seng dan Su (2010) yaitu penelitian yang dilakukan di 

Inggris dengan menggunakan dua sample yang berbeda, dan menghasilkan 

bahwa kedua penelitian tersebut mendukung hipotesis yang mereka buat 

bahwa terdapatnya hubungan positif antara upward revaluation dengan 

perjanjian hutang. Dengan demikian tingginya tingkat leverage perusahaan 

lebih cenderung melakukan upward revaluation untuk menambah basis aset, 

mengurangi rasio hutang, dan mengembalikan kapasitas pinjaman hutang 

perusahaan. 

 Revaluasi aset tetap dapat memengaruhi kekuatan perusahaan dalam 

negosiasi debt contracts dengan debtholders. Dua faktor utama yang 

memengaruhi negosiaasi debt contracts seperti yang dilakukan Seng dan Su 

(2010) dalam penelitian sebelumnya adalah tingkat leverage penurunan arus 

kas dari operasi, selain itu faktor tingkat hutang jaminan juga merupakan 

negosiasi debt contracts menurut Cotter dan Zimmer (1995) yang dikutip 

dalam Firmansyah dan Sherlita (2012). 

H1 : Tingkat leverage berpengaruh positif terhadap perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset tetap 

2.4.2 Pengaruh Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi terhadap 

Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap 
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 Arus kas operasi mencerminkan jumlah arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi. Jumlah arus kas dari aktivitas opersai merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus 

kas untuk melunasi pinjaman, membayar dividen dan memelihara 

kemampuan operasi entitas.  

 Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya akan menyebabkan kekhawatiran yang besar oleh 

para kreditur dikarenakan semakin kecil arus kas dari aktivitas operasi 

semakin kecil pula kemungkinan pengembalian utang yang diberikan 

kreditur. Untuk meningkatkan kepercayaan kreditur perusahaan melakukan 

revaluasi aset agar aset yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat 

meningkat. Dengan meningkatnya aset perusahaan maka kepercayaan 

kreditur akan meningkat kembali karena adanya peningkatan aset 

perusahaan (Firmansyah dan Sherlita, 2012). 

 Kapasitas pinjaman hutang perusahaan tidak hanya berhubungan 

dengan tingkat leverage namun juga berhubungan dengan kemampuan 

perusahaan untuk membayarnya. Penurunan arus kas perusahaan 

menyebabkan debtholders terfokus terhadap likuiditas perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cotter dan Zimmer (1995) dalam Seng 

dan Su (2010) bahwa penilaian kembali atas aset tetap akan memberikan 

nilai yang lebih tinggi pada aset jaminan perusahaan yang dapat membantu 

untuk meyakinkan debtholders tentang kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang melalui potensi mewujudkan aset perusahaan lebih tinggi 
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sesuai nilai pasar, sehingga revaluasi aset akan mengembalikan kapasitas 

pinjaman perusahaan. Maka dari itu, perusahaan yang mengalami 

penurunan arus kas berpotensi lebih tinggi untuk melakukan revaluasi aset 

mereka. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cotter (1999) dengan 

menggunakan variabel yang sama menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara penurunan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

keputusan untuk melakukan revaluasi. Dijelaskan bahwa hal tersebut 

dikarenakan adanya perubahaan dari aturan institusional australia. Dengan 

demikian peneliti memprediksikan bahwa penurunan arus kas dari aktivitas 

operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap diambilnya kebijakan 

upward asset revaluation. 

H2 : Penurunan arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif terhadap 

perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. 

2.4.3 Pengaruh Tingkat Hutang Jaminan terhadap Perusahaan untuk 

Melakukan Revaluasi Aset Tetap 

 Perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana pinjaman ketika 

pinjaman tersebut dijaminkan oleh aset perusahaan dan biaya pinjaman pun 

akan lebih kecil dikeluarkan dibandingkan dengan pinjaman tanpa jaminan. 

Hal ini dikarenakan pinjaman tanpa jaminan lebih beresiko bagi kreditur 

terutama ketika perusahaan dilikuidasi dan ketika kreditur merasa 

perusahaan sulit untuk melunasi pinjaman tersebut. Dalam menjaminkan 

aset untuk pinjaman, kreditur mengharapkan bahwa aset yang dijaminkan 
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tersebut telah dicatat sesuai dengan nilai wajar yang berlaku saat ini. Hal ini 

disebabkan karena dengan pencatatan nilai aset tersebut, kreditur dapat 

memperkirakan dengan lebih mudah batas maksimum pinjaman yang dapat 

diberikan kepada perusahaan dengan aset yang dijaminkan tersebut 

(Firmansyah dan Sherlita, 2012). 

 Perusahaan besar lebih mudah memperoleh pinjaman karena nilai 

aktiva yang dijadikan jaminan lebih besar dan tingkat kepercayaan bank 

juga lebih tinggi. Aktiva yang dijaminkan dapat berupa aktiva tetap 

berwujud (Wiliandri, 2011). Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa tinggi nya tingkat hutang jaminan suatu perusahaan 

membuat debtholders lebih mudah memberikan pinjaman dana kepada 

perusahaan. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa adanya hubungan 

yang positif antara tingkat hutang jaminan dengan pemilihan metode 

revaluasi aset tetap. 

H3 : Tingkat hutang jaminan berpengaruh positif terhadap perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset tetap. 

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Perusahaan untuk 

Melakukan Revaluasi Aset Tetap 

 Menurut Virawati (2009) dalam Sulyani (2011) ukuran perusahaan 

adalah suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham dan lain 

sebagainya. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan 
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kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga 

variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat 

mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka 

semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka 

semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat. 

Hasil penelitian Seng dan Su (2010)  menyatakan bahwa : 

“The result did not find the predicted relationship between 

revaluations and variables proxying for contracting costs. Firm size 

was found to be significantly associated with upward revaluation, and 

therefore revaluation are used by large firms to reduce political costs. 

In term of the variables proxying for information asymmetry, only the 

fixed asset intensity was found to be significant in univariate test but it 

was statistically insignificantly in logic regression model. All other 

variables of information asymmetry were foundto be insignificantly.” 

 

 Hasil dari penelitian tersebut tidak menemukan prediksi hubungan 

antara revaluasi dan variabel pengukuran untuk biaya kontrak. Ukuran 

perusahaan ditemukan secara signifikan terkait dengan upward revaluation, 

oleh karena itu revaluasi digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk 

mengurangi biaya politik. Dalam hal variable proksi untuk informasi 

asimetri, hanya intensitas aktiva tetap ditemukan menjadi signifikan dalam 

univariat tes tetapi statistik tidak signifikan dalam model regresi logistik. 

Semua variabel lainnya informasi asimetri ditemukan tidak signifikan. 

 Ukuran perusahaan adalah faktor yang sangat penting yang 

berhubungan dengan keputusan revaluasi. Pemerintah lebih berfokus 

terhadap perusahaan yang besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Lin 

dan Peasnell (2000a) dalam Seng dan Su (2010) menyatakan bahwa 
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upward revaluation dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi 

keuntungan yang dilaporkan melalui biaya penyusutan akibat peningkatan 

nilai aset yang direvaluasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi 

tekanan politik yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar dari 

pemerintah atau serikat buruh. Dengan demikian peneliti menyimpulkan 

bahwa adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan keputusan 

revaluasi. 

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset tetap. 

2.4.5 Pengaruh Tingkat Return On Equity terhadap Perusahaan untuk 

Melakukan Revaluasi Aset Tetap 

 Menurut Mardiyanto (2009) ROE adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi 

para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan 

pemegang saham atau nilai perusahaan.  

 Perusahaan besar dan perusahaan dengan tingkat return on assets 

nya yang tidak biasa dapat menarik perhatian pemerintah. Hal tersebut 

menyebabkan perusahaan lebih memilih untuk menggunakan kebijakan 

akuntansi yang memberikan gambaran konservatif laba perusahaan. Dengan 

dilakukannya upward revaluation dapat menurunkan tingkat return on 

equity karena nilai dari equity tersebut bertambah. Selain itu laba yang 

dicatat perusahaan menjadi rendah karena meningkatnya nilai depresiasi di 
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masa yang akan datang disebabkan oleh naik nya nilai aset perusahaan 

tersebut (Barać dan Šodan, 2011).  

 Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Barać dan Šodan 

(2011) menyatakan bahwa tingkat Return On Equity (ROE) dan ukuran 

perusahaan secara statistic berpengaruh signifikan pada α = 5%. Artinya 

tidak semakin besarnya suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan dan 

tingginya tingkat return on equity maka perusahaan lebih cenderung 

melakukan revaluasi terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

 Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa terdapatnya 

hubungan positif antara tingkat return on equity dengan keputusan 

perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya. 

H5 :  Tingkat return on equity berpengaruh positif terhadap perusahaan 

untuk melakukan revaluasi aset tetap. 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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