
1 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang memberikan  

informasi terkait kinerja serta prediksi masa depan perusahaan yang dibutuhkan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya investor, pemerintah maupun 

masyarakat lainya. Laporan keuangan harus memberikan informasi memadai, 

valid serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan harus bersifat 

comparable, understandable, reliable dan relevant. Seiring  perkembangan 

ekonomi global, perusahaan akan menghadapi persaingan internasional, sehingga 

pengawasan tidak hanya dari stakeholder lokal tetapi juga stakeholder 

internasional bagi perusahaan yang akan dan telah memperluas usahanya keluar 

negeri. Kondisi tersebut mendorong pelaku di dunia bisnis untuk memiliki standar 

pencatatan yang lebih relevan dan seragam agar memberikan informasi yang tidak 

bias bagi semua kalangan di dunia bisnis seluruh dunia. 

Indonesia memiliki standar atau pedoman penyusunan laporan keuangan 

yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah di konfergensi 

secara bertahap dengan standar pelaporan keuangan internasional, yaitu 

International Financial Reporting Standars (IFRS). Konfergensi ini bertujuan 

untuk mengeliminasi perbedaan standar akuntansi di Indonesia dengan standar 

internasional. Sehingga akan mempermudah dan meningkatkan standar pelaporan 

keuangan khususnya bagi perusahaan yang berbeda negara dengan induknya. 

Menurut Klimczak (2010) adopsi IFRS menyebabkan perubahan yang signifikan 

pada perlakuan akuntansi diantaranya pada penilaian plant, property dan 

equipment (PPE). Efek adopsi standar internasional akan berbeda-beda di setiap 

negara, karena faktor peraturan hukum, sosial dan bidaya (Paik 2009).  

Standar pelaporan keuangan di Indonesia yang mengalami perubahan dari 

konfergensi tersebut adalah PSAK 16 tentang aset tetap yang mulai berlaku aktif 

sejak 1 Januari 2008. PSAK 16 tersebut menyebutkan bahwa perusahaan dalam 

melakukan penilaian aset tetap dapat menggunakan metode biaya dan atau metode 

revaluasi. Selain standar keuangan tersebut, peraturan pemerintah Indonesia juga 

memperkenankan perusahaan menggunakan metode revaluasi dan melakukan 

penilaian aset tetap yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

No.79/PMK.03.2008 yang menyebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan 

revaluasi setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Revaluasi tidak dapat 

dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun dan revaluasi harus 

dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku saat penilaian 

kembali dan memperoleh izin dari pemerintah.  

Aset tetap menurut  PSAK 16 revisi 2014 adalah aset berwujud yang 

digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam 

rangka kegiatan normal perusahaan, sehingga penggunaan aset tetap ini akan 

dalam jangka waktu lama. Aset tetap menjadi salah satu faktor produksi atau 

modal yang memiliki peran utama dalam mendukung proses produksi hingga 

pendistribusian barang dan jasa. Aset tetap yang biasa digunakan misalnya gedung, 

mesin, kendaraan dan tanah sebagai tempat melakukan aktifitas operasional.  
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Sebagian besar penyajian nilai aset tetap sebesar nilai netto, yaitu aset tetap 

dinilai berdasarkan harga perolehan atau metode biaya (historical cost) dan akan 

disusutkan selama masa manfaat aset tetap. Penggunaan metode biaya 

mengakibatkan nilai buku aset tetap menjadi semakin kecil setiap periode 

pelaporan. Aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu, maka nilai yang tercatat 

pada laporan keuangan tidak sesuai lagi pada periode saat ini, kondisi tersebut  

mengakibatkan perbedaan kondisi sebenarnya dengan nilai yang disajikan pada 

laporan keuangan. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, standar akuntansi 

memberikan beberapa fleksibilitas bagi perusahaan dalam memilih metode 

pengukuran aset tetap yaitu menggunakan metode biaya atau metode revaluasi. 

Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai buku aset tetap dengan nilai 

wajarnya, maka pihak manajemen dapat melakukan penilaian kembali untuk 

mendapatkan nilai wajar (fair value) atas nilai aset tetap yang dimilikinya. 

Penilaian kembali atau revaluasi atas nilai tercatat aset tetap akan 

mencerminkan nilai saat ini serta dapat digunakan untuk menutup kekurangan 

penilaian aset tetap dengan metode biaya. Metode biaya yang digunakan 

perusahaan dipandang kurang mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tetap yang 

dimiliki dari perolehan periode-periode sebelumnya, karena faktor inflasi dan 

perubahan kurs. Aset tetap dengan masa manfaat yang terbatas, secara bertahap 

akan kehilangan nilai mereka dari waktu ke waktu karena usia, pemakaian atau 

kondisi pasar (Tay 2009). Kondisi tersebut menyebabkan ketidakakuratan nilai 

aset tetap yang tersaji dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan perlu 

melakukan penyesuaian nilai yang sudah tidak relevan lagi.  

Revaluasi merupakan alat untuk mengurangi baik biaya utang maupun biaya 

politik, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan asing yang 

membutuhkan informasi perusahaan (Piera 2007). Studi tentang motivasi 

keputusan revaluasi atas plant, property and equipment di Indonesia dilakukan 

oleh Zakaria et al. (2014). Penelitian tersebut menyatakan bahwa model revaluasi 

memberikan lebih banyak manfaat daripada model biaya dalam memecahkan 

beberapa masalah. Diantaranya memungkinkan perusahaan mencerminkan nilai 

pasar wajar dari aset tetap dalam laporan keuangan dan memberikan informasi 

keuangan yang relevan kepada pemangku kepentingan, tetapi memerlukan biaya 

yang lebih tinggi. Keputusan untuk merevaluasi aset tetap atau tidak adalah 

keputusan yang akan mempengaruhi pihak eksternal seperti investor, kreditur dan 

auditor. Akuntansi dengan nilai wajar akan memberikan informasi yang lebih 

relevan kepada investor sebagai dasar untuk memprediksi distribusi operasi 

sebagai faktor yang menentukan potensi deviden yang akan datang (Tucker  2002). 

Keputusan revaluasi bertujuan agar informasi yang disampaikan lebih 

relevan dan akurat dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak manajemen dan 

investor sebagai pemilik modal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan 

berusaha memberikan sinyal baik atas tingkat kesehatan dan kinerja keuangan 

perusahaan.  Kondisi tersebut bertujuan  agar investor memiliki pandangan positif 

tentang kinerja dan prospek masa depan perusahaan yang mereka pimpin. Respon 

positif investor terhadap perusahaan selanjutnya akan memicu fluktuasi harga 

saham dan tingkat kepercayaan menanamkan modal yang sangat dibutuhkan 

perusahaan yang memerlukan pendanaan untuk mendanai proyek strategis. Selain 

itu, kesempatan terebut sekaligus membuka peluang emiten dalam negeri untuk 

menarik investor global dan aktif dalam pasar modal dunia. 
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Penilaian aset tetap dengan metode revaluasi memberikan penyajian 

kekayaan perusahaan yang wajar dan lebih relevan dalam pengambilan keputusan. 

Tetapi di Indonesia pilihan metode revaluasi masih kurang diminati meskipun  

kebijakan palaporan keuangan dan peraturan pemerintah memperkenankan 

perusahaan untuk memilih metode biaya atau metode revaluasi dalam menilai aset 

tetapnya. Hal tersebut disebabkan karena konsekuensi pajak yang harus 

perusahaan tanggung dengan persentase yang cukup besar atas surplus revaluasi. 

Pada bulan Oktober tahun 2015, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi V menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No.191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aset 

Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 

2015 dan Tahun 2016. Kebijakan tersebut berisi insentif pajak bagi perusahaan 

yang melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan pada tahun 2015 dan 

tahun 2016.  

Setelah dikeluarkan PMK tersebut pemerintah kembali mengeluarkan 

perubahan dengan menerbitkan PMK No.233/PMK.03/2015 dan perubahan kedua 

PMK No.29/PMK.03/2015 yang menyatakan bahwa tarif pajak diturunkan 

menjadi sebesar 4% (empat persen) dari surplus revaluasi. Peraturan sebelumnya 

yaitu PMK Nomor 79/PMK.03/2008 atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap 

perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal dikenakan pajak penghasilan yang bersifat 

final sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak yang berasa dari surplus revaluasi 

tersebut akan menjadi sumber pemasukan negara secara langsung ditahun berjalan. 

Pajak tersebut tentunya akan turut menyumbang pendapatan negara sehingga 

dapat dimanfaatkan guna menunjang pembangunan.  

Tahun 2015 dan 2016 dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah 

perusahaan publik dan BUMN yang melakukan revaluasi mengalami kenaikan 

sejak tahun. Berdasarkan data laporan keuangan perusahaa publik periode  

2008-2016 berikut dissajikan grafik perbandigan perusahaan terdaftar di BEI 

dengan perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap. 

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia 2008-2016, diolah. 

 

Gambar 1 Perusahaan Terdaftar di BEI dan Perusahaan yang Melakukan 

Revaluasi Aset Tetap Tahun 2008-2016. 

 

Kenaikan jumlah perusahaan yang berminat melakukan revaluasi menjadi 

topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Perbedaan hasil penelitian terdahulu, 
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perkembangan ekonomi dan persaingan global menimbulkan perhatian bagi 

peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh revaluasi terhadap kinerja 

masa depan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

 

 Perumusan Masalah 

 

Penelitian Aboody et al. (1999), Jaggi dan Tsui (2001) serta Barlev et al. 

(2007) menyatakan bahwa revaluasi berkaitan secara signifikan dengan perubahan 

kinerja di masa mendatang, diukur dengan pendapatan operasi dan kas dari 

operasi. Penelitan Shin dan Willis (2014) juga memberikan bukti bahwa pasar 

akan merespon positif atas pelaksanaan revaluasi yang memperkuat posisi neraca 

perusahaan. Berbeda dengan hasil sebelumnya, penelitian Zhai (2007) tidak 

memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kenaikan revaluasi aset perusahaan di 

Selandia Baru berhubungan signifikan dengan kinerja operasi masa depan 

perusahaan. 

Revaluasi atas aset tetap memberikan dampak positif sekaligus negatif baik 

bagi perusahaan maupun pemerintah. Revaluasi aset tetap dapat memperbaiki 

kondisi neraca keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan mampu 

meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk mendapatkan sumber pembiayaan 

dari kreditor. Sinyal positif yang diberikan investor akan mendorong fluktuasi 

pergerakan harga saham perusahaan. Disamping itu, pemberi pinjaman akan 

bersedia untuk melonggarkan pembatasan utang atau mengurangi beban bunga 

(Seng dan Su 2010).  

Kondisi lain dari surplus revaluasi mengakibatkan kenaikan beban 

depresiasi, sehingga berpengaruh pada penurunan laba dan deviden yang akan 

dibagikan perusahaan. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang 

berlaku, surplus revaluasi akan dikenakan pajak bersifat final. Artinya perusahaan 

harus mengalokasikan sumber dananya untuk memenuhi kewajiban pajak akibat 

surplus revaluasi.  

Manajamen perusahaan harus mepertimbangkan dampak kebijakan tersebut 

terhadap kinerja laporan keuangan sekaligus kepentingan pemilik dalam 

menentukan pilihan penggunaan metode penilaian aset tetap. Penelitian terhadap 

motivasi dan dampak pelaksanaan revaluasi aset tetap telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya di berbagai negara dengan objek dan variabel yang berbeda 

serta mengemukakan hasil penelitian yang bervariasi. Penelitian ini akan meneliti 

lebih lanjut pengaruh revaluasi terhadap kinerja dengan objek pada perusahaan 

terdaftar di BEI yang menerapkan metode revaluasi periode 2008 hingga 2014. 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan bukti empiris hubungan dan pengaruh revaluasi aset tetap 

dengan kinerja perusahaan yang ditunjukan dengan pendapatan dan arus kas 

operasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI . 

2. Mendapatkan bukti empiris hubungan dan pengaruh revaluasi aset tetap 

terhadap harga pasar dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisa secara empiris pengaruh penerapan revaluasi aset tetap terhadap 

kinerja perusahaan yang ditunjukan dengan pendapatan dan arus kas operasi 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI . 

2. Menganalisa secara empiris pengaruh revaluasi aset tetap terhadap harga 

pasar dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi perusahaan  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak 

perusahaan dalam memaksimumkan nilai perusahaan, memberikan  bahan  

masukan dan pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan 

keuangan dalam hal pemilihan metode penilaian aset tetap serta efektifitas 

dan efisiensi pelaksanaan manajemen pajak.  

2. Bagi investor 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

di dalam pengambilan keputusan pada para investor untuk memprediski 

kinerja masa depan investasi pada perusahaan yang melakukan revaluasi aset 

tetapnya. 

3. Bagi akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk penelitian lebih lanjut 

dan dapat memberikan  informasi serta alternatif pustaka yang memperluas 

wacana dan kontribusi dalam dunia manajamen bisnis perusahaan. 

  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh revaluasi aset tetap 

tehadap kinerja dan reaksi pasar perusahaan yang terdaftar di BEI 2008 sampai 

2017. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil sebagai bahan 

pertimbangan manajemen atas pilihan penilaian aset tetap mereka. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap 

 

Aset tetap merupakan bagian dari total aset pada sisi aset pada laporan 

posisi keuangan perusahaan yang menggambarkan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 revisi 2014 aset tetap 

merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau 
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