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Abstract
The firm value is closely related to the market's reaction to the information provided by
management so that such information can influence investor behavior. This study is
aimed to examine the effect of the revaluation of fixed assets and dividend policies on
firm value. In addition, this study uses leverage as a moderating variable. This study
employs a quantitative method with cross-sectional data. This study uses secondary data
in the form of corporate’s financial statements listed on the Indonesian Stock Exchange
(BEI) of the basic and chemical industry sectors from 2016 to 2019. Data obtained from
the official website of the Indonesian Stock Exchange (BEI). Sampling in this study uses
purposive sampling method, so the final sample in the study is 34 observations. This study
suggests that asset revaluation is negatively association with firm value, while dividend
policy is not associated with firm value. Furthermore, leverage successfully strengthens
the negative impact of revaluation of fixed assets on firm value. Also, leverage strengthens
the influence of dividend policies that previously had no significant impact, becoming a
significant positive impact on firm value. The results of this study show that financial
report information can be used by investors in making investment decisions in the capital
market, especially in relation to information on the revaluation of fixed assets conducted
by the company.
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PENDAHULUAN
Pasar modal saat ini menjadi pilihan bagi calon investor yang mengharapkan
keuntungan lebih besar dibandingkan perbankan. Investor mempunyai kesempatan untuk
dapat memilih secara bebas sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal
sesuai dengan preferensi risiko, ketersediaan dana dan jangka waktu investasi. Para
investor yang menentukan preferensi risiko yang tinggi demi mendapat keuntungan yang
tinggi akan memilih menginvestasikan dananya dalam bentuk saham. Respon investor
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terhadap perusahaan tercermin dalam nilai perusahaan yang mengacu pada harga pasar
saham perusahaan. Konsep dasar nilai perusahaan yang dipersamakan dengan harga
perusahaan tersebut sejalan dengan (Gitman & Zutter, 2011) yang menyatakan bahwa
nilai perusahaan merupakan nilai aktual per lembar saham yang akan diterima jika semua
aset perusahaan dijual sesuai harga pasar. Dengan demikian, apabila kinerja perusahaan
memberikan sinyal positif maka saham perusahaan tersebut akan diminati oleh investor
sehingga harga saham akan mengalami peningkatan dan nilai perusahaan akan
meningkat. Sebaliknya apabila kinerja perusahaan memberikan sinyal negatif maka
saham perusahaan tersebut kurang diminati oleh investor karena mencerminkan prospek
perusahaan yang kurang baik di masa mendatang. Hal ini akan mengakibatkan penurunan
harga saham di pasar modal yang akan diikuti dengan penurunan nilai perusahaan.
BEI mencatat pertumbuhan IHSG sebesar 194% pada tahun 2016 yang merupakan
nilai tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2006. Pertumbuhan tersebut
merupakan indeks pertumbuhan tertinggi di antara bursa-bursa utama di dunia dan
menjadi peringkat pertama di Asia. Dilansir dari berita online katadata.co.id tanggal 22
Juni 2017 lalu, diberitakan bahwa IHSG pada akhir tahun 2016 naik menjadi 5.296 poin,
meningkat 15,32% dibandingkan posisi akhir tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan data
pada Laporan Tahunan 2016 BEI yang menyatakan data yang sama. Jika dilihat dari data
perkembangan Indeks Harga Saham Bursa ASEAN, IHSG mengalami kenaikan dan
penurunan selama tahun 2006-2016. Penurunan terjadi pada tahun 2008. Akan tetapi, di
tahun 2009, IHSG mampu merangkak naik sampai dengan tahun 2012. Kemudian IHSG
kembali mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun 2013-2016 dan pada
akhirnya IHSG berada pada angka tertinggi di tahun 2016 selama kurun waktu 10 tahun.
Jika dibandingkan dengan indeks harga saham di negara ASEAN, IHSG berada di bawah
indeks harga saham Filipina (PSE) dari tahun 2006-2016. Pada tahun 2006-2009, IHSG
berada di posisi ketiga di bawah indeks harga saham Singapore (STI). Kemudian IHSG
dapat mengungguli STI dan berada pada posisi kedua setelah PSE mulai tahun 20102016. Hingga akhir tahun 2019, BEI mencatat pasar saham ditutup dengan 195 saham
menguat, 234 saham minus dan 152 saham stagnan. Selain itu, BEI mencatat pergerakan
IHSG yang akhirnya ditutup di level 6.299,54 atau minus 0,47% pada perdagangan
terakhir di tahun 2019. Namun kinerja IHSG pada tahun 2019 tercatat menguat tipis
1,70% yang menunjukkan angka yang lebih baik dari tahun 2018 yaitu minus hingga
2,54%.
Penting bagi investor untuk memastikan nilai riil dari aset perusahaan. Kebijakan
revaluasi aset tetap dapat memberikan sinyal kepada investor bahwa mereka memiliki
peluang untuk mendapatkan keuntungan atas modal yang ditanamkannya yang
mempengaruhi penilaian investor atas saham perusahaan. Sejak diberlakukannya
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 revisi 2015, penilaian aset setelah
perolehan awal dapat menggunakan metode revaluasi sebagai salah satu alternatif
penilaian. Hal tersebut berarti bahwa suatu perusahaan diperkenankan untuk menilai aset
tetapnya menggunakan salah satu metode di antara cost model atau revaluation model.
Penyajian nilai tercatat menggunakan metode revaluasi dapat memberikan informasi
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yang lebih akurat dan wajar atas nilai aset tetap sesungguhnya. Selain itu, revaluasi yang
mengakibatkan nilai tercatat aset tetap mengalami kenaikan akan membantu
memperbaiki struktur keuangan perusahaan salah satunya rasio utang terhadap ekuitas.
Informasi yang akurat dan kondisi kesehatan entitas sangat diperlukan pihak-pihak
eksternal terutama bagi para investor yang akan berinvestasi dalam bentuk saham.
Penyajian informasi yang akurat dan wajar serta kinerja keuangan yang baik merupakan
hal yang sangat penting, kondisi tersebut bertujuan agar investor memiliki pandangan
positif tentang kinerja dan prospek masa depan entitas yang akan menjadi tujuan investasi
mereka. Respon positif investor terhadap entitas akan memicu pergerakan harga saham
dan tingkat kepercayaan menanamkan modal yang sangat dibutuhkan entitas yang
memerlukan pendanaan untuk aktivitas investasi.
Selanjutnya, penggunaan laporan keuangan diperlukan dalam pengambilan
keputusan investasi untuk mengetahui informasi yang mempengaruhi tingkat
pengembalian. Pengembalian yang diharapkan investor dapat berupa dividen maupun
capital gain. Oleh karena itu, kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penentu
keputusan bagi investor dalam menginvestasikan dana mereka. Banyak dampak yang
ditimbulkan oleh kebijakan dividen, salah satunya dengan perubahan harga saham.
Kebijakan dividen dapat menarik minat investor dan akan membuat harga saham
meningkat, sebaliknya kebijakan dividen juga dapat menurunkan minat investor dan
berpengaruh pada penurunan harga saham dalam kondisi tertentu. Reaksi positif maupun
negatif atas kebijakan dividen ini merupakan respon investor yang tercermin dalam nilai
perusahaan.
Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara. Salah satunya
dengan menghitung rasio keuangan antara lain likuiditas, profitabilitas dan leverage.
Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan seluruh ekuitas
serta mampu memberikan petunjuk mengenai kelayakan dan risiko keuangan perusahaan.
Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau mengukur sejauh mana aset yang
dimiliki oleh perusahaan dibiayai dengan utang (Wiagustini, 2010). Rasio leverage yang
tinggi menunjukkan semakin tinggi tingkat utang perusahaan dibandingkan dengan total
ekuitas yang dimiliki perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan
sangat bergantung pada pinjaman kreditur serta besarnya beban kewajiban yang
ditanggung oleh manajemen dapat mengurangi laba perusahaan. Hal ini dapat
meningkatkan risiko yang akan ditanggung oleh investor sebagai akibat dari beban bunga
utang yang ditanggung perusahaan. Dengan meningkatnya risiko tersebut, harga saham
juga akan mengalami penurunan yang akan berdampak pada nilai perusahaan.
Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh revaluasi aset tetap,
kebijakan dividen, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Antara lain penelitian dari
(Aboody, Barth, & Kasznik, 1999), (Zakaria, Edwards, Holt, & Ramachandran, 2014),
(Hidayat & Hati, 2017), Muawanah & Kurniawan (2018), dan Lestari & Indarto (2019)
yang menguji pengaruh revaluasi aset tetap terhadap nilai perusahaan. Penelitian dari
(Devianasari & Suryantini, 2015), (Anita & Yulianto, 2016), (Senata, 2016), (Wati,
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Sriyanto, & Khaerunnisa, 2018) dan Martha et al., (2018) menguji pengaruh kebijakan
dividen terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Cheng &
Tzeng, 2011), (Rizqia, Aisjah, Program, & Java, 2013), (Hasibuan, Dzulkirom, &
Endang, 2016), (Nuraeni & Haryadi, 2016), Mahardhika & Roosmawarni (2016), dan
(Dimisyqiyani, Suhadak, & Kertahadi, 2015) menguji pengaruh leverage terhadap nilai
perusahaan.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa hasil
yang berbeda terkait pengaruh revaluasi aset tetap, kebijakan dividen, dan leverage
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh revaluasi aset
tetap dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dan menguji apakah leverage
memoderasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap nilai perusahaan. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan leverage sebagai variabel
moderasi yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh revaluasi aset
tetap dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang
menggunakan revaluasi aset tetap masih jarang dilakukan di Indonesia. Selain itu,
penelitian menguji pengaruh revaluasi aset tetap, kebijakan dividen dan leverage terhadap
nilai perusahaan dalam satu model belum pernah dilakukan di Indonesia.
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Sinyal (Signaling Theory)
Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masingmasing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri
informasi. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu,
manajemen perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui
penerbitan laporan keuangan. Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu
diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (good news) atau sinyal yang jelek (bad news).
Teori sinyal seringkali dikaitkan dengan pasar saham karena pada pasar saham
akan selalu ada masalah asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan investor
(Morris, 1987). Masalah asimetri informasi terjadi karena manajemen memiliki banyak
informasi serta mengetahui kondisi perusahaan dibandingkan dengan investor. Namun,
masalah asimetri informasi tersebut dapat dikurangi dengan pemberian sinyal dari
manajemen kepada investor. (Brigham & Houston, 2013) menyatakan bahwa sinyal
merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk
bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.
Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila
aset perusahaan dijual sesuai harga saham (Gitman & Zutter, 2011) dan (Husnan, 2014).
Pada laporan posisi keuangan, ekuitas menggambarkan total modal yang dimiliki
perusahaan. Penilaian terhadap perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal
sesuai yang tertulis di lembar saham. Suatu perusahaan dikatakan memiliki nilai yang
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baik jika kinerja perusahaannya juga baik sehingga nilai perusahaan dapat tercermin dari
harga sahamnya karena investor bersedia mengeluarkan replacement cost untuk
mendapatkan saham tersebut. Dengan demikian, jika investor menilai saham dengan
harga tinggi, berarti nilai perusahaan tersebut juga tinggi. Nilai perusahaan menjadi
tujuan akhir perusahaan sesuai dengan theory of the firm yakni memaksimalkan kekayaan
pemegang saham. Nilai perusahaan bagi perusahaan yang sudah go public, dapat
ditentukan dengan mekanisme permintaan dan penawaran (BEI, 2010). Jika harga saham
di pasar tinggi, maka nilai perusahaan juga akan tinggi karena kepercayaan investor
kepada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor percaya pada prospek
perusahaan pada saat ini dan prospek masa mendatang.
Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai perusahaan dalam penelitian ini merujuk
pada pengertian menurut (Gitman & Zutter, 2011), yaitu nilai aktual per lembar saham
yang akan diterima apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham. Semakin tinggi
harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Investor mengharapkan
perusahaan memiliki nilai yang tinggi karena hal tersebut menunjukkan kemakmuran
pemegang saham yang tinggi.
Revaluasi Aset Tetap
Definisi aset tetap menurut PSAK 16 adalah aset berwujud yang dimiliki untuk
digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada
pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih
dari satu periode (IAI, 2015). Pengakuan aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya
perolehan, kemudian setelah pengakuan awal untuk aset tetap entitas harus memilih
kebijakan model biaya atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap. Perusahaan yang
memilih untuk menggunakan model revaluasi harus melakukan penilaian kembali secara
teratur dan berkala untuk memastikan jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material
dari jumlah nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat
akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan
terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
Revaluasi aset tetap dalam penelitian ini didefinisikan sama halnya dengan
definisi pada PSAK 16, yaitu penilaian kembali aset tetap yang tercatat di dalam buku
perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, dengan tujuan
agar nilai yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar
yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Nilai aset setelah revaluasi dicatat sebesar
nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi
penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.
Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen adalah salah satu faktor penentu keputusan bagi investor dalam
pertimbangan menginvestasikan dana. Kebijakan dividen dapat menarik minat investor
dan akan membuat harga saham meningkat, sebaliknya kebijakan dividen juga dapat
menurunkan minat investor dan berpengaruh pada penurunan harga saham sehingga
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kebijakan dividen dapat dihubungkan dengan nilai perusahaan. Menurut (Brigham &
Houston, 2013), terdapat beberapa teori klasik yang menjelaskan tentang kebijakan
dividen yang menjadi preferensi investor yaitu teori dividen tidak relevan (dividend
irrelevance theory), teori dividen yang relevan (the bird in the hand), dan teori perbedaan
pajak (tax differential theory/tax preference).
Kebijakan dividen diartikan sebagai kebijakan perusahaan untuk menentukan
apakah akan ada pembayaran dividen atau tidak, menentukan besarnya dividen dan
membayar dividen lebih dari periode sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh clientele
effect (Brigham & Houston, 2013), pada teori ini para pemegang saham memiliki
preferensi kebijakan dividen yang berbeda-beda. Kelompok (clientele) investor yang
membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih memilih rasio pembayaran dividen yang
tinggi, sebaliknya kelompok investor yang tidak membutuhkan uang saat ini lebih
memilih jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Sehingga
kebijakan dividen berupa rasio pembayaran dividen merupakan informasi yang
dibutuhkan investor untuk mempertimbangkan keputusan investasi.
Leverage
Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset
perusahaan dibiayai dengan utang atau rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dibubarkan (Pascarina, 2016).
Leverage dibedakan menjadi dua jenis yaitu operating leverage dan financial leverage
(Murni, Suprayitno, & Fakhrana, 2018). Operating leverage timbul pada saat perusahaan
memanfaatkan biaya tetap untuk mendapatkan laba perusahaan yang lebih baik.
Sedangkan financial leverage mengacu pada cara perusahaan membiayai aset untuk
aktivitas operasional. (Brealey, Myers, & Allen, 2011) menjelaskan beberapa rasio
leverage yang umum digunakan antara lain debt to equity ratio yang digunakan untuk
mengukur komposisi pendanaan perusahaan apakah berasal dari utang jangka panjang
atau modal sendiri, times-interest-earned ratio yang mengukur seberapa jauh mana bunga
obligasi dapat ditutupi dari laba, dan cash coverage ratio yang menggunakan depresiasi
aset tetap dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi pembayaran bunga
karena dalam laporan laba rugi beban depresiasi akan mengurangi laba suatu perusahaan
walaupun tidak ada kas yang keluar. Menurut Kasmir (2010) bahwa leverage ratio atau
rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva
perusahaan dibiayai dengan utang. Hal ini juga didukung oleh Susilowati & Turyanto
(2011) bahwa leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua
utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan teori sinyal (signaling theory), untuk mengurangi adanya asimetri
informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan informasi, manajemen perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Salah satu informasi yang perlu
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diketahui investor adalah fair value aset tetap perusahaan. Dengan dilakukannya
kebijakan revaluasi aset maka perusahaan dapat mengirim sinyal berupa good news
kepada investor dan meningkatkan minat investor terhadap saham perusahaan tersebut,
yang berakibat pada naiknya harga pasar saham dan nilai perusahaan. Penelitian (Aboody
et al., 1999) menemukan bahwa revaluasi aset tetap berpengaruh secara signifikan
terhadap laba dan harga pasar saham, yang akan cenderung meningkatkan nilai
perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zakaria
et al. (2014). Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan diharapkan
mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan tambahan modal
yang dapat digunakan untuk investasi dan memperluas operasional usaha, sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan.
H1: Revaluasi aset tetap berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Kebijakan dividen dapat menarik minat investor dan akan membuat harga saham
meningkat. Hal ini juga didukung oleh clientele effect (Brigham & Houston, 2013).
Kelompok (clientele) investor yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih
memilih rasio pembayaran dividen yang tinggi. Senata (2016) dan Wati et al., (2018)
membuktikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif pada nilai perusahaan.
Proporsi pemegang saham yang semakin besar dalam mendapatkan dividen, mendorong
manajemen dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan nilai
perusahaan bagi persepsi investor.
H2: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
Investor perlu mengetahui risiko apa saja yang dialami perusahaan termasuk
tingkat leverage yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dapat dianggap berisiko
akibat terlalu bergantung pada pendanaan utang, sehingga mengirimkan sinyal berupa
bad news kepada investor apabila memiliki tingkat leverage yang tinggi. Penelitian
(Aryani & Juliarto, 2017) menunjukkan bahwa leverage memiliki peran dalam
menurunkan pengaruh positif terhadap return saham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
perusahaan yang memiliki kebijakan revaluasi aset tetap dan memiliki kebijakan utang
yang lebih tinggi dapat mendorong respon negatif dari pasar atau investor. Hal ini
menunjukkan bahwa manajer memiliki motif oportunistik dalam melakukan revaluasi
aset tetap dengan kondisi utang perusahaan yang lebih tinggi. Kondisi ini sejalan dengan
teori kontrak utang (Brown, Izan, & Loh, 1992) yang menyatakan bahwa perusahaan
bertujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dengan cara memperbaiki
rasio leverage melalui revaluasi aset tetap.
H3: Leverage memperlemah positif pengaruh revaluasi aset tetap terhadap nilai
perusahaan.
Investor perlu mengetahui risiko yang dialami perusahaan termasuk tingkat
leverage yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dapat dianggap berisiko akibat
terlalu bergantung pada pendanaan utang, sehingga mengirimkan sinyal berupa bad news
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kepada investor apabila memiliki tingkat leverage yang tinggi. Penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan oleh (Dimisyqiyani et al., 2015) yang menunjukkan bahwa semakin
tinggi tingkat utang dapat menambah jumlah sumber daya perusahaan dengan
mengurangi beban pajak. Dengan sumber daya yang besar membuat perusahaan dengan
mudah menempatkan dananya ke proyek-proyek investasi atau membiayai operasional
yang menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, melalui sumber daya tersebut
perusahaan mampu meningkatkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dan
meningkatkan nilai perusahaan.
H4: Leverage memperkuat pengaruh positif kebijakan dividen tetap terhadap nilai
perusahaan
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan 2019. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Terkait pemilihan
sampel tersebut, penentuan sampel dilakukan dengan mengeliminasi anggota populasi
perusahaan yang tidak memiliki informasi atau elemen yang lengkap beserta catatan atas
laporan keuangan (CALK) pada website BEI untuk periode 2015-2019, perusahaan yang
tidak melakukan revaluasi aset tetap sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2015), dan
perusahaan yang belum melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun t-1
melakukan revaluasi aset tetap.
Variabel Penelitian
Penelitian ini menguji pengaruh revaluasi aset tetap dan kebijakan dividen
terhadap nilai perusahaan dengan leverage sebagai variabel moderasi. Variabel dependen
yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah revaluasi aset dan kebijakan dividen. Sedangkan leverage digunakan
sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel
independent terhadap variabel dependen.
Variabel dependen nilai perusahaan diproksikan dengan Tobin’s Q. Beberapa
peneliti menyimpulkan bahwa proksi Tobin’s Q lebih unggul dari proksi lainnya seperti
Price to Book Value (PBV) dikarenakan rasio ini fokus pada berapa nilai perusahaan saat
ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya
(replacement cost). Smither’s & Right (2000) menyimpulkan bahwa rasio ini dapat
digunakan untuk mengidentifikasi saham yang overvalued. Pada penelitian ini, nilai
perusahaan menggunakan proksi dari Tobin's Q sesuai dengan (Altuntas, Liebenberg,
Watson, & Yildiz, 2017), Novianti & Firmansyah (2020), (Firmansyah & Purnama,
2020), dan Muawanah & Kurniawan (2018).
𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑆𝑄 = (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑏𝑡) / 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
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Variabel independen revaluasi aset tetap (RFA) diukur melalui selisih antara nilai
aset tahun berjalan setelah revaluasi (FA1) dikurangi dengan nilai aset akhir tahun
sebelum revaluasi (FA0) atau kenaikan revaluasi aset tetap dibagi dengan market value
of equity (MVE) awal tahun untuk mengurangi kesenjangan nilai antar variabel.
Penghitungan revaluasi aset tetap dalam penelitian ini didefinisikan sama halnya dengan
rumus yang dikemukakan oleh (Cahan, et.al, 2000). Proksi revaluasi aset tetap tersebut
secara matematis dapat ditampilkan sebagai berikut:
𝑅𝐹𝐴 = (𝐹𝐴1 − 𝐹𝐴0) / 𝑀𝑉𝐸
Variabel kebijakan dividen pada penelitian ini dihitung dengan proksi dividend
payout ratio. Dividend payout ratio (DPR) dihitung dengan membandingkan dividen
yang dibayarkan dengan laba bersih tahun berjalan. Beberapa peneliti telah menggunakan
dividend payout ratio sebagai proksi atas kebijakan dividen, seperti (Devianasari &
Suryantini, 2015) yang menggunakan dividend payout ratio yang dihitung dengan
membandingkan penentu jumlah laba yang akan ditahan perusahaan sebagai sumber
pendanaannya dan penentu besaran laba yang akan dibagi kepada investor dalam bentuk
dividen. Proksi penghitungan variabel kebijakan dividen dapat diuraikan sebagai berikut:
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 / 𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah leverage. Dalam
penelitian sebelumnya yang dilakukan Thrisye & Simu (2013), (Widodo, Waridin, & K.,
2011) Mariani et al., (2016), leverage diproksikan debt-to-equity ratio yang
membandingkan utang dengan modal yaitu sebagai berikut:
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

Metode Analisis
Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi Ordinary Least
Square (OLS). Terdapat dua model dalam penelitian ini. Untuk melakukan analisis
mengenai pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen,
digunakan model 1 sebagai berikut:
TOBINSQi = α + β1RFAit + β2DPRit
Untuk menguji pengaruh moderasi leverage terhadap revaluasi aset dan kebijakan
dividen pada nilai perusahaan, digunakan model 2 sebagai berikut:
TOBINSQi = α + β1RFAit+ β2DPRit + β3DERit + β4RFAit x DERit + β5DPRit
x DERi
Keterangan:
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TOBINSQi = return perusahaan I, RFAit = selisih revaluasi aset tetap perusahaan i periode
t, DPRit = kebijakan dividen perusahaan i periode t, DERit = leverage perusahaan i
periode t.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan yaitu metode purposive
sampling. Pada awalnya populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor industri dasar dan kimia. Populasi ini
ditetapkan karena berdasarkan data yang diolah dari Laporan Tahunan Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2016, banyak perusahaan yang mengalami kenaikan harga pasar
saham sesuai data IHSG adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor industri dasar
dan kimia. Berdasarkan data pada tanggal 28 Juni 2020 terdapat 78 perusahaan yang
terdaftar di BEI pada sektor industri dasar dan kimia yang kemudian dilakukan pemilihan
sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Periode yang
digunakan pada penelitian ini yaitu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pemilihan
tahun tersebut berdasarkan tahun setelah penerapan PSAK 16 tentang Akuntansi Aset
Tetap yang dilakukan revisi terakhir pada tahun 2015. Adapun kriteria dan jumlah sampel
disajikan dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel Penelitian
Kriteria

2016

2017

2018

2019

78

78

78

78

Elemen dan/atau informasi dalam
Laporan Keuangan tidak lengkap

(19)

(17)

(20)

(6)

Perusahaan yang tidak melakukan
revaluasi aset tetap

(43)

(52)

(48)

(66)

Perusahaan yang belum IPO pada t-1
melakukan revaluasi aset tetap

(0)

(0)

(1)

(0)

Perusahaan yang memiliki data
outlier

(2)

(1)

(1)

(2)

Jumlah sampel per tahun

14

8

8

4

Perusahaan sektor manufaktur
industri dasar dan kimia

Total Observasi

34

Sumber: data diolah
Selanjutnya, hasil analisis statistik deskriptif dari seluruh data dan variabel yang
diobservasi dalam penelitian ini terdapat dalam Tabel 2 berikut:
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Tabel 2
Statistik Deskriptif Penelitian
Variabel

N

Mean

Median

Max

Min

Std. Dev

TOBINSQ

34

1,068

0,888

2,365

0,304

0,501

RFA

34

0,170

0,055

1,517

0,0001

0,300

DPR

34

0,118

0,000

1,228

0,000

0,269

DER

34

1,451

1,136

8,746

-6,929

2.817

Sumber: diolah

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan terhadap dua model.
Pengujian hipotesis pada model 1 dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Sementara itu, pengujian hipotesis pada model 2 dilakukan
untuk menguji peran variabel moderasi dalam pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen. Tabel 3 menyajikan ringkasan hasil uji regresi, nilai koefisien
determinasi, hasil uji ketetapan model (Uji-F), dan hasil uji signifikansi parsial (Uji-T).
Tabel 3
Hasil Uji Regresi Model Penelitian
Var
C
RFA
DPR
DER
RFA*DER
DPR*DER
R2
Adj. R2
F-stat
Prob(F-stat)

Model 1
Coeff
t-Stat.
Prob
1.200
12.653
0.000
-0.707
-2.522
0,008
-0.091
-0.291
0.386

0.194
0.142
3.739
0.035

***
***

Model 2
Coeff
t-Stat.
1.012
8.076
-0.412 -1.454
0.046
0.161
0.052
1.171
-1.269 -2.868
0.135
2.325
0.419
0.315
4.039
0.007

Prob
0.000
0.078
0.436
0.125
0.003
0.013

***
*

***
***

Keterangan: *signifikan pada tingkat 10%, **signifikan pada tingkat 5%, ***signifikan pada
tingkat 1%

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bagian
sebelumnya, pembahasan terkait hasil penelitian revaluasi aset tetap, kebijakan dividen
dan nilai perusahaan dijelaskan sebagaimana berikut ini.
Pengaruh revaluasi aset tetap terhadap nilai perusahaan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap berpengaruh negatif
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian sejalan dengan Muawanah & Kurniawan
(2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap yang tinggi memicu
menurunkan nilai perusahaan perusahaan. Penambahan nilai aset perusahaan yang tidak
berasal dari penambahan atau pembelian aset baru, melainkan dari aset tetap lama yang
untuk selanjutnya dilakukan penilaian kembali nilainya relevan dengan nilai pasar aset
tetap tersebut pada masa sekarang. Di sisi lain, kondisi ini tidak disertai dengan
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penambahan pembiayaan oleh pemegang saham atau penambahan liabilitas perusahaan
oleh kreditur.
Berdasarkan teori sinyal (signaling theory), untuk mengurangi adanya asimetri
informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan informasi, manajemen perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi
mengenai hal-hal yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan
investor. Salah satu informasi yang perlu diketahui investor adalah fair value aset tetap
perusahaan. Apabila perusahaan melakukan revaluasi aset maka informasi mengenai fair
value aset tetap perusahaan dapat sampai kepada investor sebagai good news yang dapat
meningkatkan harga saham dan persepsi nilai perusahaan bagi pemegang saham, hal ini
mendukung hipotesis yang sebelumnya telah ditetapkan pada penelitian ini.
Namun, hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan informasi revaluasi aset
tetap menjadi bad news bagi pemegang saham maupun calon investor baru. Selain itu,
proksi yang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan pada penelitian ini yaitu
Tobin’s Q yang merupakan penjumlahan dari market value of equity dan utang yang
dibagi dengan book value of assets, sehingga penghitungan ini dipengaruhi secara
langsung oleh revaluasi aset tetap yang dapat menambah nilai buku aset tetap perusahaan.
Pembahasan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Wahyuni, Ernawati, & Murhadi, 2013), (Devianasari & Suryantini, 2015) dan
Kurnia (2019). Hal ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan pada suatu periode
menetapkan kebijakan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham atau
menunda pembayaran dividen bukan merupakan suatu informasi yang penting bagi
pemegang saham dan investor. Hal ini dapat disebabkan karena pemegang saham dan
investor tidak hanya mengharapkan keuntungan investasi dari pembayaran dividen,
namun juga dari kenaikan harga pasar saham yang menimbulkan capital gain. Selain itu,
besar kecilnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak berkaitan dengan
tinggi rendahnya nilai perusahaan dan bukan menjadi satu-satunya bahan pertimbangan
bagi investor dalam melakukan keputusan investasi. Hal tersebut tersebut menunjukkan
bahwa rasio pembayaran dividen bukan merupakan salah satu faktor utama yang
mempengaruhi nilai perusahaan.
Apabila dikaitkan dengan teori sinyal (signaling theory) maka kebijakan dividen
tidak cukup memberikan sinyal baik atau buruk kepada investor untuk mengubah persepsi
penilaian mereka terhadap nilai perusahaan, karena masih banyak faktor-faktor lainnya
yang mempengaruhi nilai perusahaan dan keuntungan yang diharapkan atas investasi
dapat diperoleh selain dari pembagian dividen. Hasil ini juga didukung oleh teori dividen
tidak relevan (dividend irrelevance theory) yang dikembangkan oleh Miller & Modigliani
(1961) bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh pada nilai perusahaan dan memiliki
nilai koefisien negatif karena setiap pembayaran dividen akan mengurangi laba ditahan
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yang digunakan untuk membeli aktiva baru. Menurut teori ini, nilai dari suatu perusahaan
tidak ditentukan oleh besar kecilnya persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang
saham dalam bentuk dividen tunai, namun dividen ditentukan oleh laba bersih sebelum
pajak atau earnings before interest and tax (EBIT) dan kelas risiko perusahaan.
Selanjutnya, teori lain mengenai dividen yang dapat mendukung hasil penelitian ini
adalah teori clientele effect dikembangkan oleh (Brigham & Houston, 2013) yang
mengatakan pemegang saham memiliki preferensi kebijakan dividen yang berbeda-beda.
Kelompok (clientele) investor yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih
memilih rasio pembayaran dividen yang tinggi, sebaliknya kelompok investor yang tidak
membutuhkan uang saat ini lebih memilih jika perusahaan menahan sebagian besar laba
bersih perusahaan. Karena terdapat tingkah laku yang bersifat heterogen pada pemegang
saham dan preferensi yang berbeda-beda, maka kebijakan dividen tidak mempengaruhi
nilai perusahaan secara signifikan.
Menurut Jusriani & Rahardjo (2013), kebijakan dividen merupakan kebijakan
perusahaan untuk menentukan apakah akan ada pembayaran dividen atau tidak,
menentukan besarnya dividen dan membayar dividen lebih dari periode sebelumnya.
Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penentu keputusan bagi investor untuk
menginvestasikan dana. Salah satu teori klasik mengenai dividen yang dikemukakan oleh
Gordon (1959) dan Lintner (1956), sering juga disebut dengan teori dividen yang relevan
(the bird in the hand). Teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri milik perusahaan
akan naik apabila persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk
uang tunai rendah, karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gain.
Pada teori ini dapat disimpulkan bahwa investor lebih merasa aman jika memperoleh
pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Selain teori klasik tersebut,
terdapat teori lain mengenai dividen yaitu teori information content or signaling
hypothesis, yang menyampaikan bahwa suatu kenaikan dividen diatas kenaikan normal
biasanya manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa yang
akan datang sehingga hal ini menjadi good news bagi investor.
Kebijakan dividen menunjukkan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham
atas setiap laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan pada tahun berjalan. Hal ini juga
didukung oleh clientele effect (Brigham & Houston, 2013), pada teori ini para pemegang
saham memiliki preferensi kebijakan dividen yang berbeda-beda. Kelompok (clientele)
investor yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih memilih rasio pembayaran
dividen yang tinggi, sebaliknya kelompok investor yang tidak membutuhkan uang saat
ini lebih memilih jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan.
Sehingga kebijakan dividen berupa rasio pembayaran dividen merupakan informasi yang
dibutuhkan investor untuk mempertimbangkan keputusan investasi. Teori-teori tersebut
juga sejalan dengan kerangka teori sinyal (signaling theory) yang menjadi dasar dari
penelitian ini, sehingga hal ini mendukung hipotesis penelitian bahwa kebijakan dividen
tetap berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
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Peran moderasi leverage terhadap pengaruh revaluasi aset tetap dengan nilai
perusahaan
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berhasil memperkuat
pengaruh negatif revaluasi aset tetap terhadap nilai perusahaan. Hal ini mencerminkan
bahwa ketika revaluasi aset tetap dilakukan oleh perusahaan yang memiliki leverage yang
cukup tinggi, investor justru akan bereaksi secara negatif. Investor memandang bahwa
perusahaan melakukan revaluasi untuk memperoleh rasio keuangan yang baik dengan
tujuan menghindari pelanggaran perjanjian utang. Dengan demikian, investor menduga
bahwa manajemen perusahaan mungkin memiliki motif oportunistik dalam melakukan
revaluasi aset tetap dan kebijakan revaluasi aset tetap menjadi bad news jika dilakukan
oleh perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Courtenay & Cahan, 2004).
Berdasarkan teori sinyal (signaling theory), untuk mengurangi adanya asimetri
informasi antara manajemen dan pemegang saham, manajemen harus memberikan
informasi termasuk informasi yang terkait dengan struktur modal dan pendanaan
perusahaan. Investor perlu mengetahui risiko apa saja yang dialami perusahaan termasuk
tingkat leverage yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dapat dianggap berisiko
akibat terlalu bergantung pada pendanaan utang, sehingga mengirimkan sinyal berupa
bad news kepada investor apabila memiliki tingkat leverage yang tinggi. Berdasarkan
kerangka teori sinyal (signaling theory), apabila perusahaan yang memiliki tingkat
leverage tinggi melakukan revaluasi aset tetap adalah salah satu cara untuk meningkatkan
kapasitas jaminan tanpa melakukan renegosiasi kontrak. Dengan melakukan revaluasi
aset, perusahaan dapat melonggarkan batasan utang karena nilai aset akan meningkat dan
rasio leverage menurun.
Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan teori kontrak utang yang dikemukakan
oleh (Brown et al., 1992). Revaluasi aset tetap dapat memperbaiki rasio leverage terhadap
aset karena terdapat surplus revaluasi yang menyebabkan nilai aset tetap mengalami
peningkatan. Hal ini dapat mengurangi hambatan dalam perjanjian utang. (Brown et al.,
1992) menyatakan bahwa batasan yang wajar pada rasio leverage yang ditentukan dalam
syarat perjanjian utang akan meningkatkan kemungkinan manajemen perusahaan untuk
melakukan kebijakan revaluasi aset tetap. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan berusaha
memperbaiki rasio leverage melalui revaluasi aset tetap untuk menghindari terjadinya
pelanggaran perjanjian utang. Dengan demikian, investor dan pemegang saham dapat
menduga bahwa manajemen perusahaan memiliki motif oportunistik dalam melakukan
revaluasi aset tetap sehingga persepsi nilai perusahaan dapat menurun dari sudut pandang
investor.
Peran moderasi leverage terhadap pengaruh kebijakan dividen dengan nilai
perusahaan
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa leverage memperkuat pengaruh
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa ketika
kebijakan pembayaran dividen dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tingkat leverage
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yang tinggi, investor akan bereaksi secara positif dan meningkat persepsi mereka
mengenai nilai perusahaan. Investor memandang bahwa perusahaan yang memiliki
tingkat leverage yang tinggi namun tetap dapat melakukan pembayaran dividen sebagai
good news, bahwa meskipun perusahaan tersebut memiliki tingkat utang yang tinggi
namun perusahaan tetap dapat mendanai kegiatan operasional dan memenuhi
kepentingan investor. Dengan demikian, investor menduga bahwa manajemen
perusahaan telah berhasil menjalankan kegiatan usaha yang didanai dari utang dan
menggunakannya dalam kegiatan operasional yang baik dan menghasilkan laba bagi
perusahaan untuk selanjutnya dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dimisyqiyani et al., 2015).
(2015) dan (Rizqia et al., 2013).
Dalam teori sinyal (signaling theory), manajemen harus memberikan informasi
termasuk yang terkait dengan struktur modal dan pendanaan perusahaan untuk
mengurangi adanya asimetri informasi antara manajemen dan investor. Investor perlu
mengetahui risiko apa saja yang dialami perusahaan termasuk tingkat leverage yang
dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dapat dianggap berisiko akibat terlalu bergantung
pada pendanaan utang, sehingga mengirimkan sinyal berupa bad news kepada investor
apabila memiliki tingkat leverage yang tinggi. Semakin tinggi tingkat utang dapat
menambah jumlah sumber daya perusahaan dengan mengurangi beban pajak. Dengan
sumber daya yang besar membuat perusahaan dengan mudah menempatkan dananya ke
proyek-proyek investasi atau membiayai operasional yang menguntungkan bagi
perusahaan termasuk dapat melakukan pembagian dividen. Oleh karena itu, sumber daya
tersebut mendorong perusahaan mampu meningkatkan dividen yang dibayarkan kepada
pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan.
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa revaluasi aset tetap berpengaruh negatif
terhadap nilai perusahaan. Adanya surplus revaluasi dari kebijakan revaluasi aset tetap
dapat menurunkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Besar kecilnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak
berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai perusahaan dan bukan menjadi satu-satunya
bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan keputusan investasi. Pemegang
saham dan investor tidak hanya mengharapkan keuntungan investasi dari pembayaran
dividen, namun juga dari kenaikan harga pasar saham yang menimbulkan capital gain.
Leverage memperkuat pengaruh negatif revaluasi aset tetap terhadap nilai perusahaan.
Apabila kebijakan revaluasi aset dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tingkat
leverage yang tinggi, maka respon investor dan pemegang saham terhadap nilai
perusahaan menjadi semakin negatif. Selanjutnya, leverage memperkuat pengaruh
kebijakan dividen yang sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan, menjadi
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Apabila perusahaan yang
memiliki tingkat leverage lebih tinggi menetapkan kebijakan pembayaran dividen pada
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periode yang bersangkutan, maka akan berpengaruh meningkatkan nilai perusahaan dari
sudut pandang investor.
Keterbatasan
Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan sektor industri dasar dan kimia
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian dapat berbeda
jika menggunakan populasi perusahaan pada sektor lain atau dengan populasi yang lebih
luas. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2016 sampai dengan 2019 karena sesudah
penerapan PSAK 11 tentang Aset Tetap (revisi 2015), sehingga hasil penelitian dapat
berbeda jika menggunakan periode sebelum penerapan PSAK 11 revisi 2015 dan periode
setelahnya.
Penelitian ini menggunakan cross sectional data karena salah satu kriteria
yang digunakan dalam tahap sampling adalah perusahaan yang melakukan kebijakan
revaluasi aset tetap pada periode tahun 2016-2019, sehingga dalam pemilihan sampel
terdapat banyak perusahaan yang dieliminasi akibat tidak tidak melakukan revaluasi aset
tetap pada tahun tersebut, dan sampel perusahaan yang dipilih pada tiap tahun dapat
berbeda. Oleh karena itu, dari seluruh perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berhasil memenuhi seluruh kriteria dalam
purposive sampling selama periode 2016-2019 berjumlah 34 observasi.
Implikasi dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Berdasarkan hasil uji bahwa revaluasi aset tetap berpengaruh negatif terhadap
nilai perusahaan maka perusahaan perlu berhati-hati dalam berevaluasi aset tetapnya
karena berdampak terhadap nilai perusahaan dan selain itu tingkat leaveger perlu menjadi
perhatian manajemen karena akan memperkuat pengaruh negatif refaluasi asset terhadap
nilai perusahaaan, demikian halnya bagi investor perlu mempertimbangkan kebijakan
manajemen khususnya revaluasi asset dan leverage karena berdampak pada harga saham
perusahaan/ nilai perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan dari
sektor selain dari industri dasar dan kimia, atau menggunakan populasi seluruh
perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menangkap dan
memperluas sifat variabel–variabel penelitian ini terhadap nilai perusahaan di sektor lain
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian selanjutnya dapat
memperpanjang interval waktu penelitian sebagai objek penelitian sehingga dapat lebih
menangkap fenomena terkait pengaruh revaluasi aset tetap, kebijakan dividen dan
leverage terhadap nilai perusahaan secara lebih luas dan komprehensif. Penelitian
selanjutnya dapat menggunakan data panel dengan mengambil sampel seluruh
perusahaan pada sebuah sektor tanpa mengeliminasi perusahaan yang tidak melakukan
kebijakan revaluasi aset tetap, sehingga dapat dibandingkan pengaruhnya antara
perusahaan yang melakukan kebijakan revaluasi aset tetap dengan yang tidak melakukan
revaluasi terhadap nilai perusahaan sampel yang bersangkutan.
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