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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan  

Setelah melakukan analisis data dari pengujian hipotesis pengaruh 

Leverage, Liquidity, Arus Kas Operasi dan Fixed asset intensity pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Leverage tidak 

berpengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap. Kreditur mungkin 

mempertimbangkan kembali nilai revaluasi dalam menghitung rasio 

leverage perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kreditur mengetahui 

tentang revaluasi aset tetap. 

b. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Liquidity tidak 

berpengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap. Meskipun revaluasi 

menginformasikan nilai wajar aset tetap yang merepresentasikan 

sejumlah kas yang akan diterima, informasi tersebut kurang berguna 

selama aset tetap tersebut tidak dalam posisi akan dijual. 

c. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa penurunan arus kas 

operasi tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. hal ini 

dikarenakan kreditur lebih melihat arus kas secara keseluruhan yang 

disediakan oleh perusahaan daripada hanya berfokus pada arus kas 

operasi saja. Penurunan arus kas operasi kemungkinan dapat diimbangi 

dengan arus kas dari kegiatan lain. Seng & Su (2010). 

d. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa fixed asset intensity 

berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Revaluasi layak diperhatikan 

dimana aset tetap merupakan porsi terbesar dari total aset, yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan dan karenanya memiliki potensi yang 

besar dalam meningkatkan basis aset. 

e. Hasil pengujian koefisien determinasi (R2) menunjukan bahwa Leverage, 

liquidity, penurunan arus kas operasi dan fixed asset intensity mampu 
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menjelaskan sebesar 5,6% oleh variabel yang digunakan dalam peneltian 

ini. Sedangkan, 94,4% lain dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

variabel dalam penelitian ini seperti kebijakan pemerintah terhadap 

revaluasi aset. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang disajikan, maka saran yang dapat diberikan 

dan diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

Realuasi Aset Tetap agar memperpanjang tahun pengamatan yang 

akan diteliti. 

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel 

independen lain seperti Return on Equity, Ukuran Perusahaan, dan 

lain lain. 

3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperoleh nilai  R2 yang 

lebih besar, maka sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan 

variabel independen lain diluar penelitian ini yang dapat 

mempengaruhi Revaluasi Aset Tetap. 

4) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode  

perhitungan selain yang telah digunakan dalam penelitian ini agar 

dapat lebih merepresentasikan Revaluasi Aset Tetap. 

 

b. Secara Praktis 

1) Kreditur 

Diharapkan bagi para kreditur dalam pengambilan keputusan tetap 

harus memperhatikan informasi yang dipublikasikan oleh 

perusahaan. Dengan mengetahui resiko-resiko yang dihadapi 

perusahaan maka akan memudahkan kreditor dalam pengambilan 

keputusan dalam negosiasi kontrak hutang. 
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2) Perusahaan 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharpakan memacu kembali agar 

perusahaan dapat menghasilkan informasi yang seimbang bagi 

internal maupun eksternal. Dengan adanya kualitas laporan 

keuangan perusahaan yang baik, maka dapat memikat kreditur dan 

pihak eksternal lainnya agar mendapatkan respon baik terhadap 

kelengkapan informasi yang tersedia di laporan keuangan. 

3) Bagi pemerintah 

Pemerintah lebih menggalakan kembali perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset dimana sebelum adanya kebijakan paket V 

dari pemerintah revaluasi aset masih kurang diminati terlihat hanya 

10% dari total seluruh perusahaan yang melakukan revaluasi. 

Dilakukannya revaluasi aset agar aset perusahaan dapat meningkat 

selain itu dapat menjadi dana masukan yang berasal dari pajak atas 

surplus revaluasi. 
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