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ABSTRAKSI

Kenaikan harga yang sangat tinggi dan tiba-tiba di negara kita sebagai akihat
turon dan bergejolaknya mata uang mpiah terhadap mata uang asing khususnya li S
Dollar telah lllt'llyebabkau nilai historis akliva telap peIUsabaan yang <.Iilapurkan <.Ii
neraca berbeda jauh dengan harga pasarnya.
Pe-rbedaan yang sangat besar antara nilai dk.1:iva tetap yang disajikan di neraca
dengan nilai re-alnya (harga pasar), dapat menimbuIkan salah penafsiran dalam
perobacaan laporan keuangan, karena ketidakseirobangan antara aktiva, pengllasiian
dan biaya yang dikeluarkan perusahaan.
Untuk menyelaraskan hal ini dapat ditempuh jalan "penilaian-kembali aktiva
tetap" yang dibenarkan oleh PSAK No.16 dengan landasan hukwn Kepurusan
Menteri Keuangan Nomor :18!KMK.0411998 tanggal 21 Januari 1998 tentang
penilaian aktiva tetap peIUsahaan. Nanmn sebelwl1 kebijakan penilaian-kembaIi ak.1:iva
tetap diambil, manajemen dan peroilik hafU5 rnempelajari tata cara, manfaat dan
kerugian penilaian-kemhali secara sWlgguh-sungguh dan hali-bati.
Kebijakan penilaian-kembali akan menurunkan rasio DER (Debt to equity ratio)
yang akan memberikan sinyal positif bagi kre<.litor sehingga pefU5ahaan akal1 relalif
lebih mudah ruendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha.
Dari SISl perpajakan. secara sepintas kebijakan penilaian-kembali
ruenguntungkan karena atas sehsih Iebil1!lya hanya dikenakan tarif terel1dah 10 %.
dimana alas sclisih lchih nantinya akan disebar ditahun-tahWl mcndatang sebagai
bagian dari beban penyusutan, tapi pada kasus PT. MBI setelah dilakukall
penghirungan dan pembandingan perkiraan besamya pajak selanla kurun wak1ll yang
tecrpengaruh oleh penilaian kembali. temyata penilaian-kernbali tidak mengunruugkan
bagi pefU5ahaan.
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