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ABSTRACT 

The regulatory framework of many countries allows the  revaluation of assets. In 
measurement of fixed asset, the entity have two option of  valuation fixed asset after initial 
recognition. There is cost model and revaluation model. By focusing in Indonesia firms, 
especially manufacture industry as sample, this research is to prove the affect of 
revaluation fixed asset on future performance measured by future operating income and 
operating cash flow manufacture firms and current performance measured by market  
assessment. 
The data on this research are annual report of manufacture firms started from 2007 until 
2011. The research method is path analysis with revaluation fixed asset as independent 
variable, operating income, operating cash flow, and stock price as dependent variable. 
And leverage, total asset, working capital, earning per share, book value per share as 
control variable. The purpose of path analysis is to find out how much the effect of 
independent variables on dependent variables based on the path that they are going 
through. 
The result of this paper is revaluations of fixed assets by manufacture firms negatively 
related to changes in future performance but not significant, measured by operating 
income and operating cash flow. Revaluation also negative significantly related to stock 
prices, it showed that market respons regard the information of revaluation to be the 
reason of earnings volatile. 

Keywords: fixed asset revaluation, operating income, operating cash flow, stock 
price, firms performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dunia bisnis saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga 

menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi para pelaku bisnis. Standar akuntansi yang 

berlaku saat ini yaitu IFRS, banyak menekankan pada penerapan nilai wajar. Hal ini 

tercermin dalam penilaian asset tetap setelah pengakuan awal, PSAK 16 (revisi 2007) 

adopsi IAS 16 Plant, Property, and Equipment  menyebutkan bahwa perusahaan dapat 

memilih model biaya dan model revaluasi pada penilaian aset tetapnya.  

Jika perusahaan memilih menggunakan model revaluasi, maka aset tetap harus diukur 

berdasarkan nilai wajar dan selisih nilai wajar dengan nilai buku akan dicatat sebagai 

surplus revaluasi yang kemudian dilaporkan pada bagian ekuitas di neraca. Kenaikan nilai 

ekuitas ini berdampak pada rasio debt-to-equity menjadi lebih rendah, artinya tingkat 



probabilitas debt default pada perusahaan juga rendah. Hal ini dapat meningkatkan 

kepercayaan bagi investor, dan juga menjadi daya tarik tersendiri. Dengan rendahnya 

resiko hutang yang gagal bayar dapat memperkecil resiko terjadinya kerugian maupun 

resiko sistemik pada perusahaan karena kredit macet, selain itu investor dapat 

memprediksikan kinerja masa depan melalui nilai wajar yang tercermin pada aset setelah 

direvaluasi. Maka penerapan revaluasi aset tetap di ekspektasikan memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja masa depan diukur dari operating income dan operating cash flow, 

serta kinerja saat ini diukur dari penilaian pasar (Aboody, 1999; Lopes, 2006; Zhai, 2007). 

Penelitian sebelumnya banyak dilakukan di negara dengan karakteristik common-law, 

sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dengan menunjukkan 

pengaruh revaluasi aset tetap terhadap operating income, operating cash flow, dan 

penilaian pasar di Indonesia dengan karakteristik code-law country.  

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesa 

2.1. Revaluasi Aset Tetap 

2.1.1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Revaluasi 

Kieso, et al (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang memilih menggunakan nilai 

wajar sebagai penilaian aset tetapnya pada laporan keuangan setelah waktu perolehan, 

mencatat adanya perubahan nilai wajar dengan melakukan penyesuaian (adjusting) 

diakhir tahun dengan memunculkan akun Unrealized Gain yang mencerminkan adanya 

surplus revaluasi pada tahun tersebut.  

Gambar 2.1 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Revaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the statement of comprehensive income: 

Other comprehensive income 

   Unrealized Gain on Revaluation – Equipment  $60,000 

On the statement of financial position: 
  Non-current assets 

    Equipment       $460,000 

    Accum. Depreciation – Equipt               -0-      

    Carrying amount      $460,000 

Equity: 

   Accumulated other comprehensive income   $60,000 



Terdapat nilai buku equipment sebesar $500,000, pada tahun setelah pembelian nilai 

wajar equipment menjadi $460,000. Selisih revaluasi ini dicatat sebagai Unrealized Gain 

pada statement of comprehensive income. Equipment dicatat pada nilai wajar pada tahun 

tersebut dan akumulasi depresi menjadi nol, kemudian unrealized gain juga dicatat pada 

ekuitas. 

2.1.2. Mekanisme Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Kinerja Masa Depan 

Jika revaluasi aset dapat mencerminkan nilai aset pada waktu tertentu, maka diharapkan 

adanya hubungan positif antara revaluasi dengan perubahan kinerja perusahaan dimasa 

depan. Nilai wajar aset mencerminkan present value of expected future cash flows, jika 

nilai wajar yang diukur dapat diandalkan, maka perubahan nilai wajar dapat merefleksikan 

perubahan kinerja masa depan perusahaan (Jaggie dan Tsui, 2001 dalam Zhai, 2007). 

Gambar 2.2 Model Revaluasi        Gambar 2.3 Model Biaya 

        

 

 

 

 

 

 

  

 
(Sumber: Data olahan penulis, 2013) 

Tanpa melakukan revaluasi, rasio debt to equity menjadi lebih tinggi, hal ini mencerminkan 

probabilitas terjadinya debt default yang juga lebih tinggi jika dibandingkan saat revaluasi 

dilakukan. Sehingga hal ini kemudian dapat mempengaruhi penilaian investor untuk 

menambah investasinya dikemudian hari yang tercermin dalam perubahan operating 

income dimasa depan. 

2.2. Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Future Operating Income 

Unilever Group 

Statement of Financial Position (Partial) 

Non-Current Asset 

 Land   $520,000 

Equity 

 Capital stock (asumsi) $100,000 

     Accum.OCI  $120,000 

Rasio   =     Debt  .  

Debt-to-equity       Equity 

  =    10,000 . =   0,046 =  4,6% 

        220,000 

 

Unilever Group 

Statement of Financial Position (Partial) 

Non-Current Asset 

 Land   $400,000 

Equity 

 Capital stock (asumsi) $100,000 

     Accum.OCI        -0- 

Rasio   =     Debt  .  

Debt-to-equity       Equity 

  =    10,000 . =   0,1 =  10% 

        100,000 

 



Aboody et al (1999), menemukan bukti yang cukup kuat bahwa revaluasi pada tahun 

berjalan memiliki hubungan yang positif dengan kinerja masa depan perusahaan, diukur 

dari operating income pada perusahaan di UK dengan karakteristik negara common law.  

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Alesandro Lopes (2006) menjelaskan bahwa 

revaluasi aset tetap pada perusahaan di Brazil (code law country) berhubungan positif 

terhadap perubahan kinerja dimasa depan diukur dari operating income. Zhai (2007) 

menunjukkan bahwa revaluasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap operating 

income pada perusahaan di New Zealand yang merupakan common law country. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menghipotesiskan sebagai berikut: 

H1: Revaluasi aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap operating income dimasa 

depan. 

2.3. Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Future Cash Flow Operating 

Revaluasi aset yang dilakukan pada tahun berjalan akan menghasilkan rasio debt to 

equity yang rendah dan mencerminkan probabilitas debt default yang rendah, sehingga 

meningkatkan penilaian investor. Hal ini memungkinkan investor untuk menambah nilai 

investasinya dikemudian hari, sehingga perusahaan dapat memperluas kegiatan operasi 

yang akan tercermin dalam laporan arus kas dari kegiatan operasi. Aboody (1991) meneliti 

pengaruh revaluasi aset tetap terhadap kinerja masa depan yang diukur dari operating 

cash flow pada perusahaan di UK, hasilnya terdapat hubungan yang positif namun tidak 

signifikan. Dengan variable yang sama Zhai (2007) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh revaluasi terhadap operating cash flow dan menemukan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini 

menghipotesiskan sebagai berikut: 

H2 : Revaluasi aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap operating cash flow 

dimasa depan. 

2.4. Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penilaian Pasar 

Penerapan revaluasi tidak hanya berdampak pada akun dalam laporan keuangan 

perusahaan hingga mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan, tetapi juga  

penilaian pasar yang tercermin dari harga saham. Peningkatan kinerja masa depan dapat 

terlihat dari harga saham perusahaan yang semakin tinggi dari satu periode ke periode 

berikutnya. Penelitian sebelumnya yaitu Aboody et al (1999) meneliti perusahaan di UK 

dan Lopes (2006) di Brazil menemukan bahwa revaluasi aset memiliki pengaruh yang 



positif signifikan terhadap harga saham. Berbeda dengan Zhai (2007) yang menemukan 

pengaruh positif namun tidak signifikan. Sehingga hipotesis yang dibangun adalah: 

H3: Revaluasi aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian pasar. 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh revaluasi aset tetap terhadap kinerja masa depan yang 

diukur oleh operating income, operating cash flow, dan kinerja saat ini diukur oleh harga 

saham pada manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2012 dimana rentan waktu 

penelitian adalah 2007-2011. Sifat penelitian adalah studi empiris, dengan menguji 

hipotesa (hypothesis testing).  

3.2. Sampel Penelitian 

Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria 

sebagai berikut:. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kriteria Penelitian Jumlah 

Jumlah populasi perusahaan manufaktur sampai dengan tahun 2011 422 

Jumlah data perusahaan yang tidak memenuhi kriteria (393) 

Total perusahaan yang melakukan revaluasi 2007-2011 42 

Total perusahaan yang tersedia untuk diteliti 29 

Jumlah tahun penelitian 5 

Jumlah observasi yang diteliti 46 

Sumber: Data yang diolah, 2013 

 

3.3. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.3.1. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Jarque-Bera. 

2. Uji Multikolinearitas 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi masalah multikolinieritas 

dalam suatu model regresi adalah korelasi parsial antar variabel independen. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini menggunakan metode Glejser untuk model 1 dan model 2, 

sedangkan metode White digunakan untuk model 3. 



4. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Breusch-

Godfrey.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression), yaitu model 

regresi yang terdiri dari lebih satu variabel dependen. Berikut ini model penelitian untuk 

menguji hipotesis 

1. hipotesis 1: 

                                                                 (1) 

 

2. hipotesis 2: 

                                                                     (2) 

 

3. hipotesis 3: 

                                              (3) 

 

Keterangan: 

             = Operating income pada tahun t+  , dikurang operating income tahun t (  = 

1,2,3) 

        = Selisih revaluasi dari tahun t ke tahun t+    dimana   = 1,2,3 

          = Perubahan operating income pada tahun t-1 ke tahun t 

         = Perubahan leverage pada tahun t-1 ke tahun t  

          = Total asset pada akhir tahun t 

          = Operating cash flow pada tahun t+  , dikurang operating cash flow tahun 

t, dimana   = 1,2,3 

ΔCFO     = Perubahan operating cash flow pada tahun t-1 ke tahun t 

       = Perubahan working capital pada tahun t-1 ke tahun t 

         = harga saham 3 bulan setelah tahun fiskal t 

        = Earning per share dari continuing operation pada tahun t 

         = Book value per share of equity pada tahun t 

 

   

 

 



3.3.2. Pengujian Hipotesa 

1. Uji t 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0 pada uji t satu sisi, sbb: 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

1. Bila t hitung < t tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Bila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak.  

Berdasarkan probabilitas (p-value) yaitu sbb: 

1. Jika probabilitas (p-value) > α maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < α maka H0 ditolak. 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model 

atau variabel bebas untuk menerangkan variasi variabel terikat. 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia dan pernah melakukan penilaian kembali aset tetap pada tahun 

2007 sampai dengan 2011.  

4.2. Pengujian Hipotesis 

4.2.1. Hipotesis Pertama 

4.2.1.1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data perubahan operating income masa 

depan, selisih revaluasi, operating income tahun t, rasio leverage tahun t, dan total aset 

dijelaskan dalam table 4.3 berikut ini; 

Tabel 4.3 Statistik deskriptif model 1 

 OP SR OPT LEV TA 

 Mean  11,600,000,000  22.96500  29,900,000,000 -0.028723  26.92901 

 Median  11,700,000,000  23.62028  13,200,000,000  0.047325  27.00017 

 Maximum  94,400,000,000  27.87830  214,000,000,000  16.35346  29.57181 

 Minimum -91,000,000,000  17.22861 -53,600,000,000 -14.87912  22.23450 

 Std. Dev.  36,800,000,000  2.896544  56,800,000,000  4.511879  1.593367 



 Observations  30  30  30  30  30 

Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

4.2.1.2. Uji Asumsi Klasik 

Berikut ini hasil akhir dari pengujian asumsi klasik hipotesis 1 ini disajikan secara ringkas 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Uji asumsi klasik model 1 

Uji Hasil Kesimpulan 

Normalitas Uji Jarque Bera : Prob. 0.692530 > 0.05 Normal 

Multikolinieritas Koefisien korelasi < 0.85 
Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Heteroskedastisitas P-value Obs*R-squared 3.273600 > 0,05 
Tidak terdapat  

heteroskedastisitas 

Autokorelasi Prob. Chi-Square(2): 1.0000 > 0,05 Tidak ada autokorelasi 

   Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

4.2.1.3. Analisa Regresi Berganda 

Berdasarkan regresi  Ordinary Least Squares (OLS) didapatkan hasil sebagai berikut: 

                                                                   
                                               

Statistik/Variabel Koefisien t-stat Prob. 

KONSTANTA 313,000,000,000 3.234786 0.0034 

SELREV -991,000,000 -0.473901 0.6397 

OPT 0.190874 1.934759* 0.0644 

LEVT 1,800,000,000 1.428396 0.1656 

TA -10,600,000,000 -2.761445* 0.0106 

Adjusted R-squared: 0.350434 

      : Perubahan Operating Income (t+1) 

SELREV : Selisih Revaluasi (t) 

OPT : Perubahan Operating Income (t) 

Tabel 4.5 Hasil Regresi Ordinary Least Squares (OLS) Model 1 



Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

 

1. Uji t 

Berikut penetapan hipotesis yang diajukan sebelumnya: 

H0 : 1 ≤ 0 

Revaluasi aset tetap tidak berpengaruh positif signifikan terhadap operating income 

perusahaan dimasa depan. 

Ha : 1 > 0 

Revaluasi aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap operating income perusahaan 

dimasa depan. 

 Dari table 4.5 diatas menunjukkan pada derajat kepercayaan 95% (α=5%), dengan 

nilai t hitung (-0.473901)  >  t tabel (-1.703) dan nilai koefisien yang negatif menunjukkan 

bahwa revaluasi aset tetap terhadap operating income masa depan berpengaruh negatif. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa revaluasi aset 

tetap berpengaruh positif signifikan terhadap operating income masa depan tidak dapat 

diterima. Hal ini berlawanan dengan dugaan sebelumnya yang memperkirakan bahwa 

revaluasi aset tetap memiliki hubungan positif signifikan terhadap operating income masa 

depan. 

2. Koefisien Determinasi 

Nilai Adjusted R-squared pada tabel 4.5 sebesar 0.350434 atau 35,04%, menunjukkan 

bahwa revaluasi aset tetap, operating income tahun berjalan, rasio leverage, dan total aset 

mampu mempengaruhi dan menjelaskan operating income masa depan sebesar 35,04%. 

 

4.2.2. Hipotesa Kedua 

4.2.2.1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data perubahan operating cash flow masa 

depan, selisih revaluasi, operating cash flow tahun t, working capital tahun t, rasio 

leverage tahun t, dan total aset dijelaskan dalam tabel 4.6 berikut ini; 

Tabel 4.6 Statistik deskriptif model 2 

LEV : Rasio Leverage (t) 

TA : Total Aset (t) 

*Signifikan pada α= 5% 



 CFO SELREV CFOT WCT LEVT TA 

 Mean  424,000,000,000  22.95254 -93,000,000,000  151,000,000,000  0.953000  27.97026 

 Median  29,500,000,000  23.39656 -3,070,000,000 -16,000,000,000 -0.055000  27.49292 

 Maximum  7,100,000,000,000  27.62794  7,100,000,000,000  7,180,000,000,000  24.46000  32.67004 

 Minimum -1,290,000,000,000  16.58810 -8,430,000,000,000 -2,470,000,000,000 -8.420000  22.23450 

 Std. Dev.  1,440,000,000,000  2.905135  2,140,000,000,000  1,490,000,000,000  5.616643  2.356262 

       

 Observations  30  30  30  30  30  30 

Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

4.2.2.2. Uji Asumsi Klasik 

Berikut ini hasil akhir dari pengujian asumsi klasik hipotesis 2 ini disajikan secara ringkas 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Uji Asumsi Klasik Model 2 

Uji Hasil Kesimpulan 

Normalitas Uji Jarque Bera : Prob. 0.491656 > 0.05 Normal 

Multikolinieritas Koefisien korelasi < 0.85 
Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Heteroskedastisitas P-value Obs*R-squared 8.120555 > 0,05 
Tidak terdapat  

heteroskedastisitas 

Autokorelasi Prob. Chi-Square(2): 0.0946 > 0,05 Tidak ada autokorelasi 

   Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

4.2.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan regresi  Ordinary Least Squares (OLS) didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Regresi Ordinary Least Squares (OLS) Model 2 

                                                                    
                                                                  

Statistik/Variabel Koefisien t-stat Prob. 

KONSTANTA -3,860,000,000,000 -2.287614 0.0313 

SELREV -83,600,000,000 -1.696050 0.1028 

CFOT -0.597042 -8.528653* 0.0000 

WCT 0.565775 5.368175* 0.0000 

LEVT -10,000,000,000 -0.435572 0.6670 

TA 217,000,000,000 3.562363* 0.0016 

Adjusted R-squared: 0.771874 



     : Perubahan Operating Cash Flow (t+1) 

SELREV : Selisih Revaluasi (t) 

CFOT : Perubahan Operating Cash Flow (t) 

WCT : Perubahan Working Capital (t) 

LEVT : Rasio Leverage (t) 

TA : Total Aset (t) 

*Signifikan pada α= 5% 

Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

1. Uji t 

Berikut penetapan hipotesis yang diajukan sebelumnya: 

a. H0 : β1 ≤ 0 

Revaluasi aset tetap tidak berpengaruh positif signifikan terhadap operating cash flow 

perusahaan dimasa depan. 

b. Ha : β1 > 0 

Revaluasi aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap operating cash flow 

perusahaan dimasa depan. 

Dari tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% (α=5%), 

revaluasi aset tetap berpengaruh tidak signifikan terhadap operating cash flow masa 

depan. Hal tersebut karena probabilitas SELREV 0.1028 > 0.050. Hal ini bertentangan 

dengan dugaan sebelumnya yang memperkirakan bahwa dengan melakukan revaluasi 

aset tetap dapat meningkatkan operating cash flow masa depan. Perubahan operating 

cash flow tahun berjalan dalam hipotesis 2 memiliki koefisien sebesar -0.597042 dan 

probabilitas 0.0000 dengan α = 5%, dimana t hitung (-8.528653) < t table (-2.473), 

sehingga dapat dikatakan bahwa operating cash flow tahun berjalan memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap operating cash flow masa depan.  

2. Koefisien Determinasi 

Nilai Adjusted R-squared pada tabel 4.8 sebesar 0.771874 atau 77.18%, menunjukkan 

bahwa revaluasi aset tetap, operating cash flow tahun berjalan, working capital, rasio 

leverage, dan serta total aset pada tahun berjalan mampu mempengaruhi dan 

menjelaskan operating cash flow masa depan sebesar 77.18%, sisanya sebesar 22.82% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 



4.2.3 Hipotesa Ketiga 

4.2.3.1 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data harga saham, selisih revaluasi, earning 

per share (EPS), dan book value per share (BVPS) dijelaskan dalam tabel 4.7 berikut ini; 

Tabel 4.9 Statistik deskriptif model 3 

 PRICE SELREV EPS BVPS 

 Mean  5788.355  23.61577  580.2884  2579.814 

 Median  1540.000  24.75614  94.20000  784.4455 

 Maximum  52250.00  28.43489  3995.000  12451.83 

 Minimum  50.00000  16.58810 -266.0000 -827.6952 

 Std. Dev.  11098.79  2.859195  1024.441  3806.231 

     

 Observations  31  31  31  31 

  Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

4.2.3.2. Uji Asumsi Klasik 

Berikut ini hasil akhir dari pengujian asumsi klasik hipotesis 2 ini disajikan secara ringkas 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Uji asumsi klasik model 3 

Uji Hasil Kesimpulan 

Normalitas Uji Jarque Bera : Prob. 0.423892 > 0.05 Normal 

Multikolinieritas Koefisien korelasi < 0.85 
Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Heteroskedastisitas P-value Obs*R-squared 17.73789 > 0,05 
Tidak terdapat  

heteroskedastisitas 

Autokorelasi Prob. Chi-Square(2): 0.0081 > 0,05 Tidak ada autokorelasi 

    Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

4.2.3.3. Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan regresi  Ordinary Least Squares (OLS) didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Regresi Ordinary Least Squares (OLS) Model 3 



Sumber: Ouput Eviews, diolah. 

1. Uji t 

Berikut penetapan hipotesis yang diajukan sebelumnya: 

H0 :  1 ≤ 0 

Revaluasi aset tetap tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian pasar. 

Ha :  1 > 0 

Revaluasi aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian pasar. 

Dari tabel 4.11 menunjukkan probabilitas SELREV 0.0310 < 0.05 pada derajat 

kepercayaan 95% (α=5%), artinya revaluasi aset tetap berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham pada tahun berjalan. Meskipun revaluasi aset tetap berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, namun nilai t hitung (-2.275443)  <  t tabel (-1.701) dan 

memiliki nilai koefisien negatif. Dimana hal ini menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap 

memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham pada tahun berjalan, sehingga hipotesis 

3 yang menyatakan bahwa revaluasi aset tetap memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap penilaian pasar ditolak.  

2. Koefisien Determinasi 

Nilai Adjusted R-squared pada tabel 4.11 sebesar 0.865303 atau 86.53%, 

menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap, EPS dan BVPS tahun berjalan mampu 

mempengaruhi dan menjelaskan penilaian pasar sebesar 86.53%, sisanya sebesar 

13.47% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 

                                                                   

Statistik/Variabel Koefisien t-stat Prob. 

KONSTANTA 13890.02 2.244077 0.0332 

SELREV -595.8985 -2.275443* 0.0310 

EPS 9.921875 7.361341* 0.0000 

BVPS 0.082715 0.227521 0.8217 

Adjusted R-squared: 0.865303 

PRICE : Harga saham rata-rata (t) 

SELREV : Selisih Revaluasi (t) 

EPS: Earning Per Share (t) 

BVPS : Book Value Per Share (t) 

*Signifikan pada α= 5%       



4.3. Analisis Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Kinerja Masa Depan  

Penelitian ini ingin melihat pengaruh revaluasi aset tetap terhadap kinerja masa depan 

yang diukur dari operating income (OP) dan operating cash flow (CFO) masa depan, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh negatif. Yang pertama, revaluasi 

aset tetap berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap operating income (OP) 

masa depan. Yang kedua, revaluasi aset tetap memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap operating cash flow (CFO) masa depan (OP dan CFO pada level signifikan 

α=5%) 

Dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya selisih revaluasi aset tetap, maka 

operating income dan operating cash flow perusahaan dimasa depan cenderung 

mengalami penurunan. Hal ini mungkin saja terjadi, karena dengan melakukan penilaian 

kembali maka nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar (fair value) maka nilai laba menjadi 

lebih volatile, sehingga informasi ini diterima sebagai bad news oleh investor terhadap 

perusahaan. Artinya pasar akan merespon negatif informasi ini, sehingga arus kas masuk 

yang berasal dari investor menjadi menurun dan berdampak pada kegiatan operasi 

dimasa depan yang tercermin dari operating income yang lebih rendah sebelumnya. Jika 

operating income masa depan menurun, maka arus kas operasi juga akan menurun.  

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yaitu Aboody (1999) dan 

Lopes (2006) yang menemukan bahwa revaluasi aset tetap berpengaruh positif terhadap 

kinerja masa depan yang diukur dari operating income dan operating cash flow masa 

depan. Namun, sejalan dengan penelitian Zhai (2007) yang menyebutkan bahwa revaluasi 

aset tetap berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap operating income dan 

operating cash flow masa depan.  

Berbedanya hasil penelitian ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 

kondisi ekonomi yang tidak stabil pada rentan waktu penelitian, dimana pada tahun 2007-

2009 merupakan masa-masa krisis ekonomi di Indonesia. Dimulai pada pertengahan 2007 

ditandai dengan penurunan permintaan global, lalu semakin memburuk pada tahun 2008. 

Diungkapkan pada Outlook Ekonomi Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 

(2009) menjelaskan bahwa sektor-sektor yang paling  terkena imbas krisis global adalah 

sektor yang mengandalkan permintaan eksternal (tradable), seperti industri manufaktur, 

pertanian, dan pertambangan.  



Dampak rambatan (spillover) akibat krisis global melalui jalur perdagangan berpotensi 

sangat signifikan mempengaruhi perekonomian nasional, dimana imbas krisis ini masih 

dirasakan pada triwulan II 2009. Maka itu, peneliti memasukkan tahun 2007-2009 sebagai 

masa krisis ekonomi di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab berbedanya hasil 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini hasil regresi untuk mendukung 

dugaan peneliti: 

Tabel 4.12 Hasil Regresi Model 1 Dengan Variabel Krisis 

  

  

  

          

Sumber: Output Eviews. 

Dengan memasukkan variabel dummy, angka 1 untuk perusahaan yang melakukan 

revaluasi aset tetap pada tahun 2007-2009 dan selebihnya angka 0 untuk perusahaan 

yang melakukan revaluasi tahun 2010-2011.  

Pada tabel 4.12, KR menunjukkan variabel dummy untuk perusahaan manufaktur 

yang melakukan revaluasi pada tahun krisis maupun pasca krisis memiliki koefisien 

negatif signifikan dengan prob 0.0247 (α = 5%). Dapat dikatakan bahwa krisis ekonomi 

menurunkan kinerja masa depan diukur dari operating income. Koefisien determinasi pada 

hasil regresi sebesar 42.58%,  menunjukkan peningkatan dari sebelumnya yaitu 35,04%. 

Artinya, dengan memasukkan variabel-variabel yang mengontrol krisis pada rentan waktu 

penelitian lebih mampu mempengaruhi dan menjelaskan operating income masa depan 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 3.33E+11 9.15E+10 3.643589 0.0013 

SR 8.59E+08 2.16E+09 0.397701 0.6944 

OPT 0.194417 0.092769 2.095713 0.0468 

LEV 1.78E+09 1.18E+09 1.498128 0.1471 

TA -1.25E+10 3.71E+09 -3.359005 0.0026 

KR -2.33E+10 1.13E+10 -2.069470 0.0494** 
     
     

R-squared 0.524823     Mean dependent var 1.16E+10 

Adjusted R-squared 0.425828     S.D. dependent var 3.68E+10 

S.E. of regression 2.79E+10     Akaike info criterion 51.11599 

Sum squared resid 1.86E+22     Schwarz criterion 51.39623 

Log likelihood -760.7399     Hannan-Quinn criter. 51.20564 

F-statistic 5.301502     Durbin-Watson stat 2.266957 

Prob(F-statistic) 0.002024    
     
     



sebesar 42.85%. Selanjutnya pengaruh variabel krisis pada model 2 disajikan pada tabel 

dibawah: 

Tabel 4.12 Hasil Regresi Model 2 Dengan Variabel Krisis 

         Sumber: Output Eviews. 

Pada tabel 4.13 KR menunjukkan variabel dummy untuk perusahaan manufaktur yang 

melakukan revaluasi pada tahun krisis diberi angka 1 dan pasca krisis diberi angka 0, 

memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan dengan prob 0.20705. Koefisien 

determinasi sebesar 90.17%, menunjukkan peningkatan dari sebelumnya yaitu 77.18%. 

Artinya, dengan memasukkan variabel-variabel yang mengontrol krisis pada rentan waktu 

penelitian lebih mampu mempengaruhi dan menjelaskan operating cash flow masa depan 

sebesar 90.17%. 

Terbukti bahwa dengan adanya krisis ekonomi pada rentan waktu penelitian, 

menurunkan kinerja masa depan yang diukur dari operating income dan operating cash 

flow masa depan. Hal ini mendukung hasil penelitian yang menyebutkan bahwa revaluasi 

aset tetap berpengaruh negatif pada kinerja masa depan karena terdapat kondisi ekonomi 

yang tidak stabil pada  rentan waktu penelitian. Selain itu variabel ekonomi makro lainnya 

juga turut mempengaruhi pertumbuhan industri manufaktur pada tahun penelitian.  

 

4.1.1. Pengaruh Revaluasi Aset tetap Terhadap Kinerja Saat ini 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.73E+11 6.83E+11 -0.693069 0.5058 

SELREV 5.56E+09 2.53E+10 0.220178 0.8306 

CFOT -0.230570 0.050001 -4.611292 0.0013 

WCT 0.361665 0.056189 6.436623 0.0001 

LEVT 1.43E+09 9.20E+09 0.155690 0.8797 

TA 1.71E+10 2.80E+10 0.610841 0.5564 

KR -1.02E+11 1.19E+11 -0.856191 0.4141 
     
     R-squared 0.944760     Mean dependent var 8.87E+10 

Adjusted R-squared 0.901796     S.D. dependent var 5.66E+11 

S.E. of regression 1.77E+11     Akaike info criterion 54.94638 

Sum squared resid 2.83E+23     Schwarz criterion 55.33848 

Log likelihood -459.0442     Hannan-Quinn criter. 54.98536 

F-statistic 21.98952     Durbin-Watson stat 2.600151 

Prob(F-statistic) 0.000056    
     
     



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap penilaian pasar (PRICE pada level signifikan α = 5%). Artinya 

dengan meningkatnya selisih revaluasi aset tetap, maka penilaian pasar pada tahun 

berjalan mengalami penurunan. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena ketika 

perusahaan melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan nilai wajar, maka volatilitas laba 

menjadi lebih fluktuatif. Sehingga pasar merespon informasi tersebut secara negatif. 

Berikut ini grafik yang mencerminkan volatilitas laba dalam model 3. 

Grafik 5.1 Volatilitas Laba Model 3 

 

Sumber: Eviews, diolah. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan 

bahwa revaluasi aset tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penilaian pasar. 

Perbedaan hasil penelitian ini selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia pada 

tahun penelitian, tetapi diduga juga dipengaruhi oleh kondisi pasar modal di Indonesia 

yang masih kurang stabil jika dibandingkan dengan negara lain yang melakukan penelitian 

yang sama.  

 Selain itu, penelitian terdahulu (Aboody, 1999; Zhai, 2007) yang menunjukkan 

bahwa revaluasi aset tetap menyediakan informasi yang berguna di negara tersebut 

kebanyakan merupakan negara yang memiliki karakteristik common law country. Dimana 

pasar modal sebagai sumber pendanaan, menyediakan informasi yang tersedia untuk 

publik dapat mengurangi informasi yang asimetrik. Disini informasi keuangan menjadi 

lebih relevan, yaitu peka terhadap faktor-faktor khusus dari suatu negara seperti sistem 
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keuangan negara (sistem perbankan kontra sistem yang berorientasi pasar), aturan 

perpajakan, dan penerapan standar akuntansi keuangannya (Subekti, 2011).  

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian, maka diperoleh kesimpulan bahwa penelitian ini 

menemukan hal sebagai berikut: 

1. Revaluasi aset tetap berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja 

masa depan diukur dari operating income masa depan perusahaan manufaktur di 

Indonesia. Dengan beberapa variabel kontrol dalam model penelitian yaitu operating 

income tahun berjalan dan rasio leverage yang memiliki pengaruh positif seperti yang 

diharapkan, namun total aset tidak. 

2. Revaluasi aset tetap berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja 

masa depan diukur dari operating cash flow masa depan perusahaan manufaktur di 

Indonesia.  

Hal ini menunjukkan dengan melakukan penilaian kembali, kinerja masa depan 

menjadi menurun. Indikasi terjadinya penurunan kinerja ini diduga dipengaruhi oleh 

krisis ekonomi global yang terjadi pada rentan waktu penelitian. Hasil penelitian 

sejalan dengan penelitian  Zhai (2007). 

3. Revaluasi aset tetap berpengaruh negatif signifikan  terhadap kinerja saat ini yang 

diukur dari penilaian pasar perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan 

adanya hubungan positif pada harga saham. Selain disebabkan oleh faktor ekonomi 

yang kurang stabil, berbedanya hasil penelitian ini juga diduga oleh pasar yang justru 

merespon negatif revaluasi aset karena menyebabkan volatilitas laba. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil, kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya. 

 Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel, maka 

untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti seluruh perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia dan menambah periode penelitian. 



 Penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti pengaruh revaluasi aset tetap terhadap 

kinerja perusahaan dengan membandingkan masa krisis dan non krisis. 

2. Bagi pengguna laporan keuangan dan investor. 

 Penulis menyarankan untuk menganalisa dampak penilaian kembali aset tetap 

dengan memperhitungkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja sebelum 

mengambil keputusan tentang investasi agar menghindari pengambilan keputusan 

yang salah. 

3. Bagi manajemen perusahaan manufaktur. 

Penggunaan nilai wajar pada tahun berjalan memang dapat memberikan informasi 

yang lebih mencerminkan nilai sebenarnya, namun hal ini justru dapat menurunkan 

kinerja masa depan perusahaan khususnya industri manufaktur. Sehingga manajemen 

sebaiknya mempertimbangkan penerapan revaluasi aset tetap dengan melihat kondisi 

ekonomi di negara tersebut. 
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