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ABSTRACT 

Imas Kusmaya, NIM 1622100030. Accounting Program, Economy Faculty, 

Widya Dharma University Klaten. Thesis: “The Effect of Leverage, Market to 

Book Ratio, Fixed Asset Intensity, Operating Cash Flow, and Growth Option on 

Fixed Asset Revaluation at Trade, Service, and Investment Sector Companies in 

Bursa Efek Indonesia period 2018”. 

The purpose of this research is to analyze the effect of leverage, market to 

book ratio, fixed asset intensity, operating cash flow, and growth option on fixed 

asset revaluation at trade, service, and investment sector companies in Bursa Efek 

Indonesia period 2018. 

The population of this research is trade, service, and investment sector 

companies in Bursa Efek Indonesia period 2018. The method used in the research 

is purposive sampling method. The type of data used is secondary data, using 

regression logistic analysis method. The sample of this research is trade, service 

,and investment sector companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2018, 

there are 96 trade, service, and investment sector companies observations fulfilling 

the sampel criteria.  

The result of this research shows that leverage, market to book ratio, 

operation cash flow, and growth option has no effect on fixed asset revaluation, 

fixed asset intensity has positively effect on fixed asset revaluation at trade, service, 

and investment sector companies in Bursa Efek Indonesia period 2018. 

 

Keywords: fixed asset revaluation, leverage, market to book ratio, fixed asset 

intensity, operating cash flow, and growth option. 
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ABSTRAK 

 

Imas Kusmaya, NIM 1622100030. Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi: “Pengaruh Leverage, 

Market to Book Ratio, Intensitas Aset Tetap, Arus Kas Operasi, dan 

Pertumbuhan Perusahaan terhadap Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan 

Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2018”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh leverage, 

market to book ratio, intensitas aset tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, 

dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa, 

dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jenis data yang ada pada 

penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode analisis regresi logistik. Sampel 

yang ada pada penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan 

investasi yang berada di IDX tahun 2018, ada 96 perusahaan sektor perdagangan, 

jasa, dan investasi yang memenuhi kriteria sampel. 

Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa leverage, market to 

book ratio, arus kas operasi, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap revaluasi aset tetap, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap 

revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

 

Kata kunci: revaluasi aset tetap, leverage, market to book ratio, intensitas aset 

tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhaan perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan sumber daya modal 

berupa aset tetap. Menurut Munawir (2006) aktiva tetap adalah aktiva berwujud 

yang mempunyai umur relatif permanen (memberikan manfaat kepada 

perusahaan selama bertahun-tahun) yang dimiliki dan digunakan untuk operasi 

sehari-hari dalam rangka kegiatan normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual 

kembali (bukan barang dagangan) serta nilainya relatif material.  

Penggunaan aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional 

perusahaan akan mengakibatkan aset tetap tersebut mengalami peningkatan atau 

mengalami penurunan nilai. Setiap perusahaan akan memiliki pengeluaran 

selama kepemilikian dan penggunaan aset tetap, baik untuk penambahan aset 

tetap yang telah dimilikinya maupun untuk perbaikan aset tetap dalam rangka 

memperpanjang masa manfaat ekonomi aset tetap. Selama pemakaian aktiva 

tetap akan terjadi kemunduran fisik yang tidak dapat diduga pada saat pembelian 

atau perolehan aset tetap, sehingga nilai aset tetap suatu perusahaan kehilangan 

relevansi atau tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tetap yang dimiliki 

perusahaan. Untuk menjaga relevansi nilai aset tetap, perusahaan perlu 

melakukan kebijakan revaluasi aset tetap. 
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Pengukuran setelah pengakuan menurut PSAK No. 16 (IAI, 2018) 

dalam Sitepu dan Silalahi (2019) yaitu “Entitas memilih antara harga perolehan 

(historical cost) atau revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan 

kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama”. 

Revaluasi dilakukan setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai 

wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu 

nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.   

Penggunaan metode revaluasi aset oleh manajemen akan memberikan 

dampak pada beberapa nilai yang diungkapkan dalam laporan keuangan. 

Perubahan nilai yang terjadi dapat berakibat pada perubahan beberapa rasio 

keuangan perusahaan. Perubahan nilai pada rasio keuangan perusahaan dapat 

memberikan dampak terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak eksternal 

perusahaan. Pihak eksternal perusahaan tentu akan melihat beberapa rasio 

keuangan perusahaan sebelum mengambil suatu keputusan (Gozali dan 

Tedjasuksmana, 2019). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi revaluasi aset 

tetap dalam penelitian ini adalah leverage, market to book ratio, intensitas aset 

tetap, arus kas operasi dan pertumbuhan perusahaan. 

Leverage adalah penggunaan dana pinjaman (baik jangka pendek 

maupun jangka panjang) dengan harapan bahwa tingkat imbalan hasil (rate of 

return) lebih tinggi daripada biaya yang harus dikeluarkan (Jumingan, 2006). 

Dengan menggunakan dana pinjaman sebagai pendanaan, perusahaan dapat 

membandingkan besarnya total dana yang diwakili oleh utang dan total dana dari 
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aset yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi 

cenderung lebih tinggi untuk melakukan revaluasi aset tetap. 

Menurut Brigham dan Houston (2010), market to book ratio merupakan 

rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya. Rasio harga pasar suatu 

saham terhadap nilai buku memberikan indikasi pandangan investor atas 

perusahaan. Perusahaan yang dipandang baik oleh investor adalah perusahaan 

dengan perolehan laba dan arus kas yang terus mengalami pertumbuhan, serta 

saham yang dijual dengan rasio nilai buku yang lebih tinggi. Perusahaan akan 

cenderung melakukan revaluasi aset tetap jika nilai buku sahamnya lebih rendah 

dari nilai pasar. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan investor dalam 

pengambilan keputusan. Perusahaan dengan market to book ratio yang tinggi 

akan cenderung lebih tinggi untuk melakukan revaluasi aset tetap. 

Intensitas aset tetap menunjukkan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan dan menggambarkan 

banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Dimana 

kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset 

yang besar pula (Sitepu dan Silalahi, 2019). Perusahaan dengan intensitas aset 

yang tinggi akan cenderung lebih tinggi untuk melakukan revaluasi aset tetap. 

Menurut  Keown, et al (2001), laporan arus kas menggambarkan 

penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu (biasanya 

setahun). Laporan arus kas salah satunya adalah arus kas dari aktivitas operasi. 

Arus kas perusahaan dari kegiatan operasi terdiri atas pengumpulan kas berasal 

dari konsumen, pembayaran kepada pemasok untuk pembelian bahan baku, arus 
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kas keluar dari kegiatan operasi lainnya seperti beban pemasaran dan 

administrasi serta pembayaran bunga dan pembayaran tunai untuk pajak. Besar 

kecilnya pemasukan dan pengeluaran perusahaan yang berubah-ubah akan 

mengakibatkan perusahaan cenderung lebih tinggi untuk melakukan revaluasi 

aset tetap dengan harapan dapat meningkatkan pemasukan dan menurunkan 

pengeluaran atas kegiatan operasional perusahaan.  

Menurut Marsally (2013) dalam Meiliana dan Febriyanti (2019), 

pertumbuhan perusahaan dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang terjadi 

pada suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat dinilai dengan 

pertumbuhan aset dari tahun ke tahun. Untuk menunjang kegiatan operasional 

perusaahan supaya mengalami pertumbuhan tentu dibutuhkan modal yang 

cukup besar. Hal ini, mengakibatkan perusahaan melakukan pinjaman modal 

dari pihak eksternal perusahaan. Pertumbuhan perusahaan akan cenderung 

membuat perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dengan harapan nilai aset 

meningkat dan dapat membayar kewajibannya terhadap pihak eksternal 

perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dimana 

terdapat variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi kebijakan 

perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap yaitu leverage, market to book 

ratio, intensitas aset tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhan perusahaan. 

Penelitian mengenai revaluasi aset tetap diantaranya dilakukan oleh Latifa dan 

Haridhi (2016), Aziz dan Yuyetta (2017), serta Sitepu dan Silalahi (2019). 

Penelitian Latifa dan Haridhi (2016) menunjukkan bahwa fixed asset intensity 
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dan market to book ratio berpengaruh positif signifikan terhadap revaluasi aset 

tetap. Selanjutnya, penelitian Aziz dan Yuyetta (2017) menunjukkan bahwa 

leverage, fixed asset intensity, dan arus kas operasi berpengaruh positif terhadap 

revaluasi aset tetap. Penelitian selanjutnya, Sitepu dan Silalahi (2019) 

menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap revaluasi aset tetap. Sedangkan, leverage dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Selain itu, 

penelitian Sitepu dan Silalahi (2019) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap, 

leverage dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama terhadap revaluasi aset tetap.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang tidak konsisten, 

peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh leverage, market to book ratio, 

intensitas aset tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

revaluasi aset tetap. Penelitian ini merupakan penggabungan variabel dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang diuji secara terpisah. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Alasan peneliti mengambil objek 

penelitian perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi dikarenakan 

belum ditemukan penelitian lain terhadap perusahaan sektor perdagangan, jasa, 

dan investasi dengan variabel-variabel yang terkait pada penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud 

meneliti dengan judul “Pengaruh Leverage, Market to Book Ratio, Intensitas 

Aset Tetap, Arus Kas Operasi, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap 
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Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan 

Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah berikut ini. 

1. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2018? 

2. Apakah market to book ratio berpengaruh positif terhadap revaluasi aset 

tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018? 

3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap revaluasi aset 

tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018? 

4. Apakah arus kas operasi berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap 

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2018? 

5. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap revaluasi 

aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018? 

 

 

 



7 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dapat peneliti ambil berdasarkan pada rumusan 

masalah yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh positif terhadap revaluasi aset 

tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

2. Untuk menguji apakah market to book ratio berpengaruh positif terhadap 

revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

3. Untuk menguji apakah intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap 

revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

4. Untuk menguji apakah arus kas operasi berpengaruh positif terhadap 

revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

5. Untuk menguji apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

terhadap revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan 

investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut ini. 
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1. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor 

dan calon investor mengenai pengaruh leverage, market to book ratio, 

intensitas aset tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 yang dapat digunakan 

untuk membantu investor dan calon investor dalam menilai perusahaan dan 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan. 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam pengaplikasian variabel leverage, market to book ratio, 

intensitas aset tetap, arus kas operasi, dan pertumbuhan perusahaan yang 

dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan 

revaluasi aset tetap. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian mengenai 

variabel-variabel yang mempengaruhi revaluasi aset tetap.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diungkapkan di 

muka, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Leverage tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap pada perusahaan 

sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2018. Leverage tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap 

dikarenakan manajemen perusahaan melaporkan leverage (baik dalam 

keadaan leverage tinggi maupun rendah) sebagai upaya transparansi kepada 

publik termasuk kepada kreditor. Selain itu, metode revaluasi aset tetap 

dianggap tidak efektif karena perusahaan akan menanggung biaya yang lebih 

tinggi di masa mendatang akibat adanya revaluasi aset tetap, sehingga tinggi 

rendahnya leverage perusahaan tidak mendorong perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset tetap. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wisely (2017), yang menyimpulkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. 

2. Market to book ratio tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2018. Market to book ratio tidak berpengaruh 

terhadap revaluasi aset tetap karena tinggi rendahnya market to book ratio 

perusahaan mengikuti kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional. Tinggi rendahnya market to book ratio tidak menjadi jaminan 
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seberapa besar pengembalian yang diperoleh oleh investor dari penanaman 

modal pada perusahaan, sehingga tinggi rendahnya market to book ratio 

perusahaan tidak mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi aset 

tetap. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Latifa dan Haridhi (2016), yang menyatakan 

bahwa market to book ratio berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Gozali dan Tedjasukmana (2019), 

yang menyatakan bahwa market to book ratio berpengaruh negatif terhadap 

revaluasi aset tetap. 

3. Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2018. Kepemilikan aset tetap yang tinggi 

mengakibatkan beban depresiasi atas aset tetap yang ditanggung oleh 

perusahaan menjadi semakin tinggi seiring dengan penggunaan aset tetap 

untuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga hal ini mendorong 

perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Yuyetta (2017), yang menyimpulkan 

bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap. 

4.  Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap perusahaan 

sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2018. Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset 

tetap karena arus kas operasi merupakan bagian dari arus kas perusahaan, 

sehingga tinggi rendahnya arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dapat 
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diimbangi oleh aktivitas lain seperti aktivitas investasi dan pendanaan 

perusahaan. Dalam hal ini, kreditur yang memberikan pinjaman modal 

terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan arus kas perusahaan dan 

tidak hanya berfokus pada arus kas operasi perusahaan, sehingga tinggi 

rendahnya arus kas operasi perusahaan tidak mendorong perusahaan untuk 

melakukan revaluasi aset tetap. Penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan dan Nuswandari (2019), yang menyimpulkan 

bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. 

5. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2018. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap revaluasi aset tetap karena perusahaan (dalam kondisi tumbuh 

maupun tidak tumbuh) membutuhkan aset tetap (dalam jumlah kecil maupun 

besar) untuk menjalankan kegiatan operasional, sehingga tinggi rendah 

pertumbuhan perusahaan tidak mendorong perusahaan untuk melakukan 

revaluasi aset tetap. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Hastuti (2016), yang menyimpulkan pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka ada beberapa saran  

yang dapat peneliti sampaikan seperti berikut ini. 

1. Bagi investor dan calon investor, sebaiknya memperhatikan intensitas aset 

tetap yang dimiliki oleh perusahaan karena pada penelitian ini terbukti 
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bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap 

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Semakin tinggi intensitas aset tetap 

terhadap total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang 

menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, investor 

dan calon investor dapat memperoleh keuntungan dengan berinvestasi pada 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, sebaiknya memperhatikan intensitas aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan karena pada penelitian ini terbukti bahwa 

intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2018. Semakin tinggi intensitas aset tetap 

terhadap total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula 

kemungkinan perusahaan untuk menanggung beban depresiasi atas 

penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena 

itu, perusahaan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan 

revaluasi aset tetap dengan harapan dapat megurangi beban depresiasi atas 

kepemilikan aset tetap yang tinggi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian pada 

sektor perusahaan yang berbeda seperti perusahaan manufaktur yang 

memiliki produksi berkesinambungan. Dalam hal ini, perusahaan 

memerlukan pengelolaan modal dan aktiva yang baik sehingga 
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kemungkinan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap semakin 

tinggi.  Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji kembali 

pengaruh variabel market to book ratio  terhadap revaluasi aset tetap. Pada 

hasil penelitian ini market to book ratio tidak berpengaruh  terhadap 

revaluasi aset tetap dan tidak mendukung hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya.
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