
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Smith dan Zimmerman (1976, dalam Nyi Ayu Helfasari, 

2012) dan Asyik (2006) pengertian dari ESOP adalah suatu bentuk 

kompensasi yang diberikan kepada para karyawan terutama kepada 

karyawan eksekutif. Kompensasi yang dimaksud adalah suatu bentuk opsi 

manajemen untuk memberikan hak manajemen pada karyawannya sehingga 

dapat membeli sejumlah saham perusahaan pada masa yang akan datang 

dengan harga tertentu serta belum melewati jatuh tempo selama karyawan 

tersebut masih berkerja di perusahaan tersebut.  

ESOP dianggap sebagai bentuk insentif yang dapat menghargai kinerja 

jangka panjang perusahaan sehingga dapat mempersempit problem keagenan 

dan menurunkan agency cost melalui penyajajaran kepentingan pihak-pihak 

terkait seperti pemegang saham dan para eksekutif (Brenner et al., 2000). 

Agency cost adalah biaya yang terjadi dan ditanggung oleh pemegang saham 

yang sudah mempercayakan perusahaan kepada manager perusahaan agar 

dapat memberikan pengembalian yang maksimal. Adopsi ESOP diharapkan 

mampu memberikan hasil positif yang tercermin dari laba dan harga saham 

perusahaan (Asyik, 2010) karena agent yang karena ESOP menjadi principal 

diharapkan akan meningkat motivasi kerjanya. Apabila kinerja perusahaan 

membaik, harga saham diharapkan akan semakin mengalami peningkatan 

yang tentu saja akan berdampak pada kemakmuran pemegang saham tetapi 



 
 

juga meningkatkan nilai opsi bagi manajemen. Sedangkan bagi pemilik 

perusahaan, peningkatan kinerja karyawan dapat memberikan peluang 

adanya peningkatan laba dari perusahaan sehingga mampu memberikan 

manfaat memperkaya para pemegang saham (Astika, 2005). 

Agency Theory dan Agency Problems sangat berhubungan dengan 

ESOP. Hubungan agensi terjadi apabila satu orang atau lebih (principal) 

memperkejakan orang lain (agent) untuk memberikan jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agent 

tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer biasanya lebih mengetahui 

lebih banyak informasi yang beredar di dalam perusahaan serta prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemiliknya. Karena 

memiliki tugas sebagai pengelola,  manajer diwajibkan untuk memberikan 

laporan secara berkala tentang kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun 

terkadang informasi yang disampaikan terkadang yang didapat tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut  terjadi karena pihak 

manajemen biasanya memiliki kepentingan yang berbeda dari para pemilik 

sehingga pada saat melakukan pengambilan keputusan menjadi kurang tepat. 

Agency Problems dan Employee Stock Option Plan (ESOP). Ada 

beberapa cara untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pihak-pihak 

yang terkait antara lain pemberian insentif  kepada para agent sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham. Caranya adalah dengan memberikan insentif  

berupa kesempatan untuk menjadi pemegang saham, diharapkan dapat 

membuat pihak agent dan pihak principal dapat sejalan. 



 
 

Karyawan dapat menjadi pemilik pengelola sebuah perusahaan, dan pihak 

agent atau karyawan menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya 

dengan kegiatan operasional yang efisien dan efektif. Program tersebut disebut 

kompensasi terhadap karyawan yang berbasis ekuitas seperti ESOP. 

Dalam penjualan atau pembelian saham, terdapat beberapa istilah yang 

cukup sering didengar yaitu Options dan stock options. Opsi adalah suatu 

kontrak yang memberikan hak pada pemiliknya untuk membeli (call option) 

atau menjual (put option) saham yang mendasari opsi tersebut dengan harga 

tertentu selama batas waktu periode tertentu. Dalam perkembangannya, opsi 

digunakan juga sebagai kompensasi yang perusahaan bayar kepada 

karyawanya. Perusahaan memberikan karyawan hak opsi untuk membeli 

saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah atau sama dibandingkan 

harga pasar dengan batasan kriteria tertentu. Kriteria tersebut dapat berupa 

perjanjian untuk tetap bekerja kepada pemberi kerja dalam kurun waktu yang 

sudah disepakati atau berdasarkan kinerja karyawan pada periode sebelumnya. 

Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka karyawan tidak bisa 

mendapatkan opsi saham dari perusahaan kepada karyawan.Saham merupakan 

salah satu instrument yang digunakan dalam rangka opsi. Jadi dapat 

disimpulkan opsi saham adalah hak untuk dapat membeli saham dengan harga 

dan jangka waktu yang sudah ditentukan. 

Penerapan ESOP pada awalnya diterapkan di Amerika Serikat sekitar 

tahun 1950 yang akhirnya terus berkembang hingga sekarang. Berdasarkan 

data Bapepam, perusahaan non emiten Indonesia yang banyak 



 
 

menyelenggarakan ESOP di Indonesia adalah perusahaan serta anak 

perusahaan multinasional.  Pengadopsian ESOP dalam sebuah perusahaan, 

dan tujuan dari ESOP seperti yang ada diatas mengenai rasa kepemilikan 

saham pada karyawan yang mendorong produktivitas karyawan dalam 

melakukan kinerja keuangan agar dapat meningkat(Bapepam, 2002). 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil.  

Merhan (1999, dalam Septarina dan Priyadi, 2013), misalnya, menunjukan 

bahwa pengadopsian ESOP berpengaruh positif terhadap return on assets, 

sebaliknya Borstadt dan Thomas (1995) menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan  terhadap ROA, TATO, dan Net Profit Margin. 

Beberapa peneliti di Indonesia juga memberikan hasil yang inkonsisten,  

Septarina dan Priyadi (2013), menggunakan data periode tahun 2002-2009, 

menyimpulkan bahwa terjadi penurunan terhadap kinerja perusahaan-

perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya 

disingkat BEI) sesudah adopsi ESOP. Adapula penelitian dari Pandansari 

(2010) yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

setelah dan sesudah pengadopsian ESOP. Namun, hal tersebut dapat terjadi 

karena variabel fundamental kinerja keuangan perusahaan yang dipilih hanya 

beberapa berdasarkan dari popularitas mereka dalam literatur serta minimnya 

periode penelitian. Anwar dan Zaki Baridwan (2006) juga menyimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaaan yang signifikan terhadap return on assets dan 

return on equity. Bahkan Septarina dan Priyadi (2013) hanya 

mengemukakan perbedaan kinerja teramati sebelum-sesudah adopsi ESOP. 



 
 

Keduanya tidak mencoba melakukan inferensi statistik sehingga kesimpulan 

yang ditarik tidak bisa digeneralisasi.   

Dari uraian latar belakang di atas bisa dilihat bahwa penelitian terdahulu 

memiliki beberapa perbedaan serta belum menemukan bukti yang cukup 

kuat terhadap perbandingan sebelum dan sesudah pengadopsian ESOP  

terhadap kinerja karyawannya serta kinerja keuangannya. Research gap yang 

sudah dipaparkan di atas akan mengarahkan permasalahan dalam penelitian 

ini. Peneliti akan mengkaji ulang dan mereplikasi penelitian Septarina dan 

Priyadi (2013). Akan tetapi peneliti akan memperpanjang periode 

pengamatan, memasukkan  kinerja dari aspek pasar, dan melakukan inferensi 

statistik agar kesimpulan yang ditarik bisa digeneralisasi, untuk melihat 

bagaimana kinerja sesudah maupun sebelum perusahaan  mengadopsi ESOP. 

Dengan demikian maka penelitian yang diusulkan ini akan diberi judul “Uji 

Beda Sebelum dan Sesudah  Pengadopsian ESOP terhadap Kinerja 

Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada uraian latar belakang di atas, nampak adanya research gap berupa  

inkonsistensi hasil temuan penelitian-penelitian terdahulu tentang efek dari 

pengadopsian ESOP terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan research gap 

tersebut dirumuskan permasalahan yang akan diusahakan jawabannya melalui 

penelitian ini, sebagai berikut: 



 
 

1. Apakah terdapat  perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan-

perusahaan terbuka di BEI sebelum dan sesudah pengadopsian 

ESOP? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja pasar pada perusahaan-

perusahaan terbuka di BEI sebelum dan sesudah pengadopsian 

ESOP ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan sebelum 

dan sesudah perusahaan terbuka di BEI mengadopsi ESOP.  

2. Mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja pasar sebelum dan 

sesudah perusahaan terbuka di BEI mengadopsi ESOP 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam penerapan ESOP di perusahan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan sebelum melakukan proses investasi dan 

pembelian saham. 



 
 

1.5  Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian yang dilakukan akan dilaporkan dalam bentuk skripsi 

yang disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan yang berisi latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU, 

merupakan tinjauan pustaka yang akan menguraikan berbagai teori, konsep 

dan penelitian sebelumnya yang relevan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menjelaskan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian yang mendasari skripsi ini. Bab ini berisi 

sumber dan jenis data yang digunakan, gambaran umum obyek penelitian, 

definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian iini dan 

metode analisi data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS, mengemukakan hasil temuan penelitian 

dan membahasnya lebih lanjut. Bab ini mengemukakan contoh perhitungan 

rasio-rasio dan kinerja pasar satu tahun sebelum ESOP dengan satu tahun 

sesudah ESOP, satu tahun sebelum ESOP dan dua tahun sesudah ESOP serta 

satu sesudah ESOP dengan dua tahun sesudah ESOP. Analisis dari 

pembahasan hasil perhitungan diperlukan untuk menjawab rumusan 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 



 
 

BAB V PENUTUP, menyimpulkan temuan dari hasil perhitungan serta 

pembahasannya, serta mengemukakan inferensi dan keterbatasan dari 

temuan penelitian dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




