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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak - pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan dapat melalui laporan keuangan. Selain itu 

juga bentuk pertanggungjawaban manajer atas sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Pihak eksternal sangat membutuhkan informasi sebenarnya yang 

tersaji didalam laporan keuangan berkaitan dengan perusahaan tersebut. Perusahaan 

terus berupaya untuk mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi, sehingga laporan keuangan dapat diterima secara global. PSAK 

merupakan salah satu standar dalam pengungkapan laporan keuangan di Indonesia. 

Salah satu standar yang dibahas dalam PSAK yaitu mengenai aset tetap. 

Aset tetap menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan 

didalam laporan keuangan. Aset tetap dibahas khusus di dalam PSAK 16 (2015). 

Aset tetap adalah aset berwujud yang : 1) diperkirakan untuk digunakan selama 

lebih dari satu periode. 2) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan 

administrative. Terdapat dua pengukuran setelah pengakuan aset tetap 1) model 

biaya, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. 2) model 

revaluasi, nilai wajar pada tanggal revaluasi aset dikurangi akumulasi penyusutan 

dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Hal ini untuk 

memastikan tidak ada beda material. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh 

aset tetap dalam kelompok yang sama direvaluasi. 

Aset tetap umumnya dinilai berdasarkan harga perolehannya, kemudian 

disusutkan selama masa manfaat sehingga nilainya semakin lama semakin kecil. 

Oleh karena itu penggunaan harga perolehan menjadikan beberapa nilai aset tetap 

tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan kehilangan relevansinya di 

laporan posisi keuangan. Agar dapat mencerminkan keadaan aset  
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tetap yang wajar dan relevan sebaiknya perusahaan memakai metode 

revaluasi. 

Revaluasi aset merupakan salah satu cara untuk mewajarkan nilai aset yang 

dimiliki perusahaan. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap. 

Revaluasi sering dimaknai penilaian ulang yang menyebabkan nilai aset menjadi 

lebih tinggi, padahal revaluasi dapat menghasilkan nilai yang lebih rendah dari nilai 

buku yang tercatat Martani (2011). Bagi perusahaan tujuan penilaian kembali aset 

tetap dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan 

dan biaya lebih wajar sehingga dapat mencerminkan kemampuan serta nilai 

perusahaan yang sebenarnya, Waluyo (2011) dalam Ramadhan & Sherlita (2015). 

Peningkatan nilai aset setelah Revaluasi yang ditandai dengan membaiknya 

beberapa rasio keuangan diharapkan dapat menaikkan kekuatan perusahaan untuk 

melakukan negosiasi ulang debt contract antara perusahaan dengan debtholders 

yang dimaksudkan  untuk meningkatkan kepercayaan kreditur dan kapasitas 

pinjaman. 

Besarnya kapasitas pinjaman dalam kontrak hutang dapat dinilai salah 

satunya dari rasio liquidity yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban lancarnya, Andison (2015). Tingkat leverage yang berarti 

penggambaran dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan dan risiko keuangan yang 

akan menjadi beban perusahaan di masa mendatang. Leverage yang menurun dapat 

menarik prediktor kembali, karena kreditur meyakini aset bersih perusahaan yang 

tersedia cukup untuk membayar kredit yang mereka berikan jika perusahaan 

dilikuidasi. Revaluasi aset juga mempertimbangkan besarnya uang yang masuk dari 

aktivitas operasi perusahaan. 

Arus kas operasi adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan 

pengeluaran kas dari aktivitas operasi suatu perusahaan. Penurunan arus kas dari 

aktivitas operasi perusahaan menyebabkan kekhawatiran para kreditur dikarenakan 

semakin kecil arus kas dari aktivitas operasi semakin kecil pula kemungkinan 

perusahaan dalam pengembalian hutang. Perusahaan yang mempunyai kontrak 

hutang yang tinggi cenderung akan merevaluasi aset tetapnya agar nilai aset 

tetapnya diharapkan meningkat sehingga mendapatkan kepercayaan dari kreditur.  
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Proporsi aset terhadap total aset memberikan sinyal kepada investor terhadap 

nilai perusahaan. Menurut Manihuruk & Farahmita (2015) perusahaan yang 

memiliki tingkat proporsi aset yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk 

melakukan revaluasi aset 

Peneliti mencoba mengambil sampel perusahaan dari beberapa perusahaan 

yang telah melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2015. 

 

Tabel 1. Fenomena Revaluasi Aset Tetap 

 

 

PT. Adhi Karya, Tbk 

2015 

PT. Adhi Karya, Tbk 

2014 

Leverage 0,68 0,83 

Liquidity 1,56 1,34 

Arus Kas 1,10 (3,12) 

Fixed asset intensity 0,06 0,05 
Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan 

 

Berdasarkan tabel diatas tahun 2014 PT Adhi Karya,Tbk memiliki leverage 

sebesar 0,83 yang menandakan perusahaan membiayai 0,83 investasinya 

menggunakan hutang. Besarnya leverage menjadi faktor bagi PT Adhi Karya,Tbk 

untuk melakukan revaluasi aset. Peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa rasio 

leverage berpengaruh terhadap revaluasi aset. Perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi cenderung merevaluasi asetnya karena akan mempermudah perusahaan 

untuk mendapatkan dana pinjaman dari kreditur di masa yang akan datang.  

Rasio liquidity PT Adhi Karya,Tbk sebesar 1,34 menandakan kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya yang telah jatuh tempo kepada 

kreditur sebesar 1,34. Nilai ini tergolong aman dalam rasio ini karena rata rata 

liquidity perusahaan sektor konstruksi adalah 1,6. Tingkat liquidity PT Adhi 

Karya,Tbk mengindikasikan tingkat return atas kontrak hutang terjamin. 

Rendahnya rasio liquidity memberikan sinyal kepada perusahaan untuk melakukan 

revaluasi aset. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki rasio liquidity yang tinggi 

tidak akan melakukan revaluasi aset. Hal tersebut tidak sejalan dengan peneliti 

Andison (2015) yang menyatakan adanya pengaruh negatif antara liquidity dengan 

revaluasi aset. 

Arus kas operasi PT Adhi Karya,Tbk tahun 2013 sampai 2014 mengalami 

penurunan sebesar 3,12 jika dibandingkan dengan aset tetap. Hal tersebut akan 

UPN VETERAN JAKARTA



4 
 

 
 

berdampak terhadap nilai perusahaan. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi 

perusahaan menyebabkan kekhawatiran para kreditur dikarenakan semakin kecil 

arus kas dari aktivitas operasi semakin kecil pula kemungkinan perusahaan dalam 

pengembalian hutang. Hal ini sejalan dengan peneliti Barac & Sodan (2011) yang 

menemukan adanya pengaruh positif penurunan arus kas operasi terhadap revaluasi 

aset. 

Tingkat intensitas aset tetap PT Adhi Karya,Tbk sebesar 0,05 yang 

menandakan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan hanya sebesar 0,05 dari 

total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan tahun 2014. Intensitas aset tetap 

yang rendah membuat PT Adhi Karya,Tbk sempat enggan untuk melakukan 

kebijakan revaluasi karena aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak besar seperti 

yang dikutip dari Sindonews.com hal ini tidak sejalan dengan penelitian Latifa & 

Haridhi (2016) yang mengemukakan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas 

aset tetap yang tinggi akan cenderung melakukan revaluasi aset. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan menginginkan kenaikan pada basis aset. 

Namun pada tahun 2015 menteri keuangan mengeluarkan peraturan 

mengenai revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan yang diatur dalam PMK 

No.191/PMK.010/2015. Menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan 

revaluasi aset tetap dan mendapatkan surplus atas revaluasi aset maka bagi 

perusahaan akan diberikan penurunan tarif PPh final sebesar 3% jika dilakukan 

sampai dengan 31 Desember 2015, 4% sampai dengan 30 Juni 2016 dan 6% sampai 

dengan 31 Desember 2016. Sebelumnya dalam PMK No. 79 th 2008 surplus atas 

revaluasi aset dikenakan tarif sebesar 10 %. Dengan adanya PMK 

No.191/PMK.010/2015 apakah leverage, liquidity, penurunan arus kas operasi dan 

fixed asset intensity masih tetap mempengaruhi minat perusahaan untuk melakukan 

revaluasi aset. 

Penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap revaluasi aset telah banyak 

dilakukan yakni penelitian oleh Tabari & Adi (2014) dan Andison (2015) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap revaluasi aset. Namun hasil 

berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Yulistia, dkk (2015), Ramadhan & 

Sherlita (2015) yang mengemukakan bahwa leverage tidak mempengaruhi 

revaluasi aset. 
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Penelitian mengenai pengaruh liquidity terhadap revaluasi aset telah banyak 

dilakukan yakni penelitian oleh Farahmita (2015) dan peneliti Barac & Sodan 

(2011) menyatakan bahwa liquidity berpengaruh terhadap revaluasi aset. Namun 

hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifa & Haridhi (2016) 

dan Andison (2015) mengemukakan bahwa liquidity tidak memiliki pengaruh 

terhadap revaluasi aset. 

Penelitian mengenai pengaruh arus kas operasi terhadap revaluasi aset telah 

banyak dilakukan yakni penelitian oleh Tabari & Adi (2014), Barac & Sodan (2011) 

dan Latifa & Haridhi (2016) yang menyatakan bahwa arus kas operasi memiliki 

pengaruh terhadap revaluasi aset. Namun hasil ini berlawanan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yulistia, dkk (2015) yang mengemukakan bahwa 

arus kas operasi tidak memiliki pengaruh terhadap revaluasi aset. 

Penelitian mengenai pengaruh fixed asset intensity terhadap revaluasi aset 

telah banyak dilakukan yakni penelitian yang dilakukan oleh Latifa & Haridhi 

(2016) yang menyatakan bahwa fixed asset intensity berpengaruh terhadap 

revaluasi aset. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Barac & Sodan (2011) dan Yulistia, dkk (2015) yang mengemukakan bahwa fixed 

asset intensity tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset. 

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, 

peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang faktor - faktor yang berpengaruh  

terhadap revaluasi aset. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Apakah leverage berpengaruh terhadap revaluasi aset? 

b. Apakah liqudity berpengaruh terhadap revaluasi aset? 

c. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap revaluasi aset? 

d. Apakah fixed asset intensity berpengaruh terhadap revaluasi aset? 
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I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap revaluasi 

aset. 

b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh liquidity terhadap revaluasi 

aset. 

c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh arus kas operasi terhadap 

revaluasi aset. 

d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh fixed asset intensity terhadap 

revaluasi aset. 

 

I.4  Manfaat Hasil Penelitian 

a. Aspek Teoritis 

1) Untuk kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana positive 

accounting teori dapat mempengaruhi keputusan dalam mengambil 

suatu kebijakan diperusahaan. Menjadi sumbangan data empiris bagi 

ilmu pengetahuan terutama ilmu akuntansi. 

2) Untuk rekan rekan mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi media informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

b. Aspek Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 

faktor – faktor yang berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap 

sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pihak pihak pengambil kebijakan di 

perusahaan.  

2) Sebagai masukan bagi investor agar memperhatikan arus kas operasi, 

ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap dalam keputusan 

melakukan revaluasi aset tetap perusahaan, sehingga memperoleh 

return yang maksimal.  

 

UPN VETERAN JAKARTA


