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BAB IV 


SIMPULAN DAN SARAN 


4.1. SIMPULAN 


Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut 

I. 	 Keputusan pemerintah yang dituangkan melalui Surat 

Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996 mem

berikan kesempatan bagi dunia usaha untuk melakukan 

revaluasi aktiva tetap yang merupakan sebuah peluang 

hagi perusahaan karena terdapat keuntungan dan keru

gian yang diperoleh dari penerapan peraturan terse-

but. ar dapat memanfaatkan peluang peraturan terse-

but dengan baik. diperlukan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu sebelum memutuskan untuk melakukan revaluasi 

aktiva tetap. Salah satu pertimbangan yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana pengaruhnya terhadap 

laba kena pajak . 

~ Dalam jangka pendek dengan asumai-asumsi yang diguna

kan dalam penel itian, jumlah laba kena pajak berku

rang cUkup besar apabila dilakukan revaluasi aktiva 

tetap.Pada akhirnya pengurangan laba kena pajak 

mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi 

lebih kaeil.Dangan kata lain terdapat penghematan 

pajak penghasilan yang diperoleh perusahaan dengan 
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menerapkan revatuasi aktiva tetap. 

3. 	DalRm jangka panjang dengan asumsi-asumsi yang digu

nakan dalam penelitian, jumlah laba kena pajak antara 

melakukan revaluisi dengan tidak melakukan revaluasi 

aktiva tetap tidak terdapat perbedaan yang cUkup 

besaT. Dengan kata lain tidak terdapat penghematan 

pajak penghasilan yang cUkup material yang diperoleh 

perusahaan dengan menerapkan revaluasi aktiva tetap. 

4.2. llARAN 

BerdasaTkan simpulan yang diambil sebelumnya. maka 

tidak herlebihan jika penulis memberikan saran sebaga! 

herikut : 

Dalam pengamlJilan keputusan manajemen perlu membuat 

perhitungan-perhitungan yang dida8ari oleh a8ums! baik 

daiam jangka pendek maupun dalam jangka panjang begltu 

pula dalam hal manajemen menerapkan revaluasi aktiva 

tetap. Asumsi-asumsi tersebut berguna bagi manajemen 

dalam menentukan seherapa hesar pengaruh revaluasi 

terhadap perusahaan, khususnya terhadap perencanaan 

IHljltk. Sell Ingga dengan demikilln. keputusan yang diambi I 

nleh manajemen, apakah melakukan revaluasi atau tidak, 

dapat memherikan manfaat yang optimal hagi perusahaan. 


