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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada Bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Tingkat Leverage  

Tingkat leverage tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan 

revaluasi aset tetap. Hal tersebut diduga bahwa para kreditor tidak terlalu 

memperhatikan rasio leverage perusahaan ketika akan memberikan 

pinjaman. 

2. Penurunan Arus Kas dari Aktivitas operasi  

Penurunan arus kas dari aktivitas operasi tidak memengaruhi perusahaan 

untuk melakukan revaluasi aset tetap. Hal tersebut karena para kreditor 

tidak hanya berfokus terhadap arus kas dari aktivitas operasi saja, namun 

melihat arus kas secara keseluruhan yang ada diperusahaan. 

3. Tingkat Hutang Jaminan  

Tingkat hutang jaminan tidak memengaruhi perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset tetap. Hal tersebut dikarenakan bahwa 

perusahaan tidak hanya menjaminkan aset tetap nya saja untuk 

mendapatkan pinjaman akan tetapi menjaminkan pula beberapa aset 

lancar nya. 

4. Ukuran Perusahaan  
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Ukuran perusahaan tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan 

revaluasi aset tetap. Hal tersebut diduga bahwa besar kecilnya 

perusahaan yang di tinjau dari aset yang dimiliki nya tidak berpengaruh 

terhadap biaya politik yang dikeluarkan perusahaan, peneliti pun 

menduga bahwa faktor pajak yang akan dibebankan kepada perusahaan 

sebesar 10% dari selisih atas revaluasi tersebut menyebabkan perusahaan 

yang awalnya melakukan revaluasi itu untuk mengurangi biaya politik 

perusahaan namun pada akhirnya menimbulkan beban pajak lain yaitu 

pajak revaluasi yang harus dibayar oleh perusahaan. 

5. Tingkat Return on Equity  

Tingkat return on equity tidak memengaruhi perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset tetap. Hal tersebut diduga bahwa perusahaan 

yang awalnya untuk mengurangi biaya politik dengan adanya pajak 

revaluasi tersebut, akan tetapi menyebabkan berkurangnya tingkat return 

on equity  perusahaan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh di atas, 

beberapa saran yang dapat diberikan adalah:  

a. Bagi perusahaan, penelititan ini mampu menjadi acuan untuk melakukan 

revaluasi aset tetap karena untuk meningkatkan relevansi penyajian 

laporan keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan para 

stakeholders. Perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap dengan 
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maksud untuk meningkatkan kepercayaan kreditur dan meningkatkan 

kapasitas pinjaman, sebaiknya perlu dipertimbangkan kembali karena 

kreditur sebagian besar mengetahui perubahan nilai dan penyajian 

laporan keuangan akibat revaluasi sehingga kreditur memperhatikan 

nilai revaluasi dalam pengambilan keputusannya. Revaluasi yang 

dimaksud untuk mengurangi biaya politik akan menimbulkan pajak 

kenaikan akibat revaluasi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh 

karena itu, sebaiknya revaluasi tidak dilakukan untuk tujuan 

pengurangan biaya politik. Selain itu tujuan revaluasi bukan hanya 

untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang disebabkan 

berkurangnya laba yang dilaporkan perusahaan akibat naiknya beban 

depresiasi, namun perlu diperhatikan pula adanya pajak akibat revaluasi 

yang bersifat final yaitu sebesar 10% dari nilai revaluasi. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

tambahan literatur penelitian selanjutnya. Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan data dimana hanya menggunakan 14 sampel pengamatan. 

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan menambah sektor perusahaan atau dengan menambah 

tahun amatan agar hasil yang diperoleh dapat menjadi lebih baik lagi. 

Selain itu penambahan variabel independen yang lainnya yang 

diprediksi mampu memengaruhi perusahaan untuk melakukan revaluasi 

aset tetap. 


