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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

 Simpulan hasil dari penelitian ini adalah bahwa perngaruh revaluasi aset 

terhadap harga saham adalah ketika perusahaan melakukan revaluasi aset akan 

menambah ekuitas dari selisih penilaian kembali aset tetap, dengan penampilan 

financial position yang baru akan meyakinkan para investor bahwa perusahaan 

dalam kondisi yang sangat prima dan merupakan tempat yang tepat untuk 

berinvestasi, saat perusahaan melakukan penawaran saham yang baru maka akan 

banyak penawaran terhadap sahamnya dengan demikian akan membuat harga 

saham perusahaan naik. Namun, hasil dari penelitian ini revaluasi aset terhadap 

harga saham tidak berpengaruh signifikan, ketika perusahaan melakukan revaluasi 

aset akan berpengaruh terhadap tampilan financial position yang baru, tampilan 

tersebut akan meyakinkan para investor dengan kondisi perusahaan yang prima, 

dalam penelitian ini saat perusahaan melakukan penawaran saham baru belum 

tentu investor akan membeli saham perusahaan yang melakukan revaluasi 

sehingga banyak penawaran dan harga saham naik, karna kenaikan yang 

dihasilkan revaluasi aset merupakan kenaikan semu maka tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa 

revaluasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa 

revaluasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham ditolak. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahimi & Purwatiningsih 

(2013) berhasil menunjukkan bahwa revaluasi aset tidak berepengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Simpulan hasil dari penelitian ini adalah bahwa perngaruh revaluasi aset 

terhadap return saham adalah ketika perusahaan melakukan revaluasi aset akan 

merubah laba yang dimiliki perusahaan, beban penyusutan berubah sesuai dengan 

nilai wajar tersebut, dengan beban penyusutan yang baru ini makan perusahaan 

dapat menawarkan tingkat pengembalian yang baru. Namun, hasil penelitian ini 
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revaluasi terhadap return saham tidak berpengaruh secara signifikan, hal ini 

berpengaruh kepada keputusan perusahaan untuk merevaluasi asetnya, banyak 

biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat revaluasi yang dilakukan, biaya pajak 

atau biaya penilai yang ditimbulkan, hal ini tidak menguntungkan investor dengan 

biaya yang dikeluarkan membuat laba yang dimiliki perusahaan terbilang rendah. 

Namun, dividen yang dibayarkan perusahaan tetap stabil bahkan saat perusahaan 

mengalami kerugian dividen tetap dibagikan kepada investor. Hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan bahwa revaluasi aset tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis pada penelitian ini 

yang menyatakan bahwa revaluasi berpengaruh signifikan terhadap return saham 

ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahimi 

& Purwatiningsih (2013) berhasil menunjukkan bahwa revaluasi aset tidak 

berepengaruh signifikan terhadap return saham.  

 

V.2  Saran 

Berdasarkan temuan hasil penelitian maka dapat disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah populasi 

perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian, tidak hanya 

perusaahaan manufaktur, tetapi seluruh perusahaan Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Disarankan untuk menambah periode pengamatan agar hasil penelitian 

mendapatkan kondisi yang sebenarnya. 

c. Disarankan untuk menambah variabel independen lain di luar penelitian 

ini agar dapat diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Selain itu beberapa saran praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti, perusahaan dan investor diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi peneliti tentang pengaruh revaluasi aset terhadap nilai perusahaan 

dan bisa sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. 
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b. Bagi Perusahaan 

 Dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh 

pengaruh revaluasi terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat digunakan 

oleh manajer perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

c. Bagi Investor 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

investor dalam menginvestasikan modalnya, agar dapat mengetahui 

tentang nilai perusahaan tersebut. 
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