
 
 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1  Analisis Deskriptif 

4.1.1 Analisis Per-Rasio dengan Menggunakan Boxplot 

4.1.1.1 Net Profit Margin 

 

Gambar 4.1 Boxplot Net Profit Margin 

 

Distribusi perbandingan NPM setelah adopsi ESOP menunjukkan 

simpangan yang melebar, dengan median yang cenderung turun setelah 

adopsi ESOP. Satu tahun sebelum dilaksanakannya ESOP dengan satu tahun 

sesudahnya menunjukan  NPM PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) 

sebagai outlier  sebesar 0,30 tertinggi setelah NPM Perusahaan Gas Negara 



 
 

(Persero) Tbk (PGAS) dengan nilai 0,29. Sesudah dilakukan ESOP tidak lagi 

terdapat pengamatan NPM yang menjadi outliers. 

 

4.1.1.2 Return On Assets 

Gambar 4.2 Boxplot Return on Assets 

 

Perbandingan ROA sesudah adopsi ESOP menunjukkan penurunan median 

yang kemudian meningkat tetapi belum kembali ke posisi sebelum adopsi ESO. 

Pengamatan menunjukkan simpangan yang tidak terlalu berubah, namun dengan 

nilai ekstrem dan outliers. PT. Astra Agro Lestari Tbk (AALI) memiliki nilai 

ROA ekstrem yaitu 24,76 pada satu tahun setelah ESOP, dan pada dua tahun 

setelah melakukan ESOP ROA tersebut turun tetapi masih tergolong outlier 



 
 

menjadi sebesar 22,51 lebih tinggi daripada posisi outlier ROA Perusahaan Gas 

Negara (Persero) Tbk (PGAS) dengan ROA sebesar 21,73. 

 

4.1.1.3 Return On Equity 

Gambar 4.3 Boxplot Return on Equity 

 

Perbandingan sebaran ROE sesudah adopsi ESOP menunjukkan simpangan 

yang tidak banyak berbeda, dengan median cenderung menurun dan stabil. Pada 

dua tahun sesudah melakukan ESOP, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

(PGAS) memiliki nilai ROE yang tergolong outlier sebesar 53,09. 

 

 

 



 
 

4.1.1.4 Earnings Per Share 

Gambar 4.4 Boxplot Earnings Per Share 

 

Boxplot perbandingan EPS menunjukkan perubahan pada simpangan 

maupun median serta nilai-nilai outliers dan ekstrem. Distribusi perbandingan 

EPS pada satu tahun sebelum melakukan ESOP dengan satu tahun sesudah 

melakukan ESOP menunjukan hasil yang kurang baik karena menunjukan 

penurunan median yang pada dua tahun sesudah melakukan ESOP mengalami 

peningkatan. Pada satu tahun sebelum melakukan ESOP terdapat dua perusahaan 

dengan nilai EPS yang menjadi outliers yaitu PT. Astra Internasional Tbk (ASII) 

dengan nilai EPS sebesar 1096 diikuti PT. Astra Argo Lestari Tbk dengan nilai 

EPS sebesar 982 yang menjadi EPS ekstrem sebesar 1348 pada tahun kedua 

setelah melakukan ESOP. 



 
 

4.1.1.5 Price to Book Value 

 

Gambar 4.5 Boxplot Price to Book Value 

 

Boxplot di atas menunjukan PBV Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

merupakan nilai ekstrem dengan nilai 9,44 dan 8,6 pada satu tahun sebelum dan 

satu tahun setelah melakukan ESOP. Pada tahun kedua setelah melakukan ESOP 

PBV Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk turun menjadi outliers dengan nilai 

8,06 diikuti oleh PBV PT.Astra Agro Lestari Tbk dengan nilai 7,22. Simpangan 

sebaran perbandingan PBV agak melebar dengan median yang sedikit meningkat 

pada tahun kedua setelah adopsi ESOP. 

 

 

 



 
 

4.1.1.6 Prices to Earnings Ratio 

Gambar 4.6 Boxplot Price to Earnings Ratio 

 

Gambar boxplot di atas menunjukan bahwa PER yang diteliti memberikan 

hasil yang hampir sama antara satu tahun sebelum melakukan ESOP dengan satu 

tahun dan dua tahun setelah melakukan ESOP. Namun pada satu tahun setelah 

melakukan ESOP, terdapat tiga nilai ekstrem yaitu PT. Multistrada Arah Sarana 

Tbk (MASA) dengan nilai 288,09 kemudian Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk dengan nilai 96,02 dan PT. Indofood Sukses Makmur (INDF) Tbk dengan 

niai PER sebesar 69,3. Namun pada tahun kedua setelah melakukan ESOP,  PT. 

Dynaplast Tbk (DYNA) yang merugi menjadikan PER-nya minus sebesar (-37,7) 

menjadi nilai ekstrem. Pada tahun kedua setelah adopsi ESOP ini tidak terdapat 

outliers maupun ekstrem PER positif. 



 
 

4.1.1.7 Total Assets Turn-Over 

 

Gambar 4.7 Boxplot Total Assets Turn-Over 

 

Gambar boxplot di atas menunjukan nilai sebaran perbandingan 

TATO selama periode pengamatan menunjukkan simpangan yang agak 

menyempit, dengan median bergerak turun untuk kemudian agak meningkat pada 

tahun kedua setelah melakukan ESOP terdapat kenaikan sedikit lebih banyak dari 

pada satu tahun setelah melakukan ESOP. Tidak teramati nilai TATO outliers 

maupun ekstrem. 

 

 

 

 



 
 

4.1.1.8  Debt-to- Equity Ratio 

 

Gambar 4.8 Boxplot Debt-to-Equity Ratio 

 

Gambar boxplot di atas menunjukan bahwa pada satu tahun sebelum 

melakukan ESOP dengan satu tahun sesudah melakukan ESOP  ada peningkatan 

median DER yang pada tahun kedua setelah melakukan ESOP menurun. Pada 

satu tahun sebelum melakukan ESOP terdapat dua perusahaan dengan nilai DER 

outliers yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan nilai 2,58 diikuti 

PT. Astra Graphia Tbk (ASGR) dengan 2,43. 

 

 

 



 
 

4.1.1.9 Dividend Payout Ratio 

 

Gambar 4.9 Boxplot Dividend Payout Ratio 

 

Satu tahun setelah melakukan ESOP nampak DPR agak menurun, namun 

dengan DPR Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menjadi outlier pada dua 

tahun sesudah adopsi ESOP dengan DPR sebesar 152,18. Pada tahun kedua 

setelah melakukan ESOP seluruh nilai DPR sampel perusahaan mengalami 

kenaikan sedikit lebih banyak dari pada tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Uji Wilcoxon 

4.2.1 Net Profit Margin 

Tabel 4.10 

Uji Wilcoxon terhadap Net Profit Margin 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

NPM1-

NPM0 

9 5 1 -1,100 0,271 

NPM2-

NPM0 

7 6 2 -525 600 

NPM2-

NPM1 

8 6 1 -0.128 0,898 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi NPM menunjukkan penurunan rata-

rata, juga penurunan simpangan distribusi. Dari 15 pengamatan, ada sembilan  

yang menunjukkan penurunan peringkat NPM, sebaliknya terdapat lima 

pengamatan yang menunjukkan peningkatan. Setahun berikutnya, distribusi rata-

rata NPM semakin menurun dibandingkan setahun sebelum adopsi ESOP. 

Namun, perubahan peringkat NPM tidak jauh berbeda dengan perbandingan 

setahun sebelum-sesudah adopsi ESOP, yaitu peringkat negatif berkurang dua 

pengamatan menjadi tujuh, peningkatan peringkat bertambah satu menjadi enam, 

dan dua sisanya tidak berubah peringkat. NPM dua tahun sesudah adopsi ESOP 

menunjukkan delapan pengamatan mengalami penurunan peringkat NPM-nya 

sedangkan enam pengamatan meningkat peringkatnya. Namun demikian, sebaran 

peringkat NPM setahun sebelum, setahun dan dua tahun sesudah, adopsi ESOP 

menunjukkan sebaran yang tidak berpola tertentu, atau acak. Hal ini disimpulkan 



 
 

dari signifikansi asimtotik dua-sisi statistik Z uji peringkat bertanda Wilcoxon 

yang semuanya menunjukkan lebih besar daripada alpha yang ditentukan 0,05 

sehingga cukup bukti bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio Net Profit 

Margin setelah pengadopsian ESOP. 

 

4.2.2 Return On Assets 

Tabel 4.11 

Uji Wilcoxon terhadap Return On Assets 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikans

i Asimtotik 

2-sisi 

ROA1-ROA0 13 2 0 -2,499 0,012 

ROA2-ROA0 8 7 0 -625 0,532 

ROA2-ROA1 5 10 0 -1,591 0,112 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi ROA menunjukkan penurunan 

rata-rata, namun kenaikan simpangan distribusi. Dari 15 pengamatan, ada 

tigabelas yang menunjukkan penurunan peringkat ROA, sebaliknya terdapat dua 

pengamatan yang menunjukkan peningkatan. Setahun berikutnya, distribusi rata-

rata ROA meningkat dibandingkan setahun sebelum adopsi ESOP. Namun, 

perubahan peringkat ROA sedikit jauh berbeda dengan perbandingan setahun 

sebelum-sesudah adopsi ESOP, yaitu peringkat negatif berkurang lima 

pengamatan menjadi delapan, peningkatan peringkat bertambah lima menjadi 



 
 

tujuh. ROA dua tahun sesudah adopsi ESOP menunjukkan lima pengamatan 

mengalami penurunan peringkat ROA-nya sedangkan sepuluh pengamatan 

meningkat peringkatnya. Namun demikian, sebaran peringkat ROA setahun 

sebelum ESOP dan satu tahun sesudah ESOP menunjukkan sebaran yang berpola 

tertentu karena menunjukkan hasil lebih kecil daripada alpha sehingga cukup 

bukti bahwa terdapat perbedaan pada rasio ROA setelah pengadopsian ESOP pada 

satu tahun sesudah ESOP, Namun untuk satu tahun sebelum dan dua tahun 

sesudah serta satu tahun dengan dua tahun sesudah ESOP semuanya menunjukkan 

lebih besar daripada alpha yang ditentukan 0,05 sehingga cukup bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan pada rasio ROA setelah pengadopsian ESOP. 

 

4.2.3 Return On Equity 

Tabel 4.12 

Uji Wilcoxon terhadap Return On Equity 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

ROE1-ROE0 10 5 0 -2,045 0,041 

ROE2-ROE0 10 5 0 -1,306 0,191 

ROE2-ROE1 8 7 0 -0,511 0,609 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 



 
 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi ROE menunjukkan penurunan rata-

rata, juga penurunan simpangan distribusi. Dari 15 pengamatan, ada sepuluh yang 

menunjukkan penurunan peringkat ROE, sebaliknya terdapat lima pengamatan 

yang menunjukkan peningkatan. Setahun berikutnya, distribusi rata-rata ROE 

sedikit meningkat dibandingkan setahun sebelum adopsi ESOP. Namun, 

perubahan peringkat ROE tidak berbeda dengan perbandingan setahun sebelum-

sesudah adopsi ESOP, yaitu peringkat negatif tetap menjadi sepuluh pengamatan, 

peningkatan peringkat tetap menjadi lima. ROE dua tahun sesudah adopsi ESOP 

menunjukkan delapan pengamatan mengalami penurunan peringkat ROE-nya 

sedangkan tujuh pengamatan meningkat peringkatnya. Namun demikian, sebaran 

peringkat ROE setahun sebelum dan satu tahun sesudah ESOP menunjukkan 

sebaran yang berpola tertentu sehingga berarti terdapat perbedaan pada rasio ROE 

setelah mengadopsi ESOP, hal ini disimpulkan dari signifikansi asimtotik dua-sisi 

statistik Z uji peringkat bertanda Wilcoxon satu tahun sebelum dan satu tahun 

sesudah ESOP menunjukkan lebih kecil daripada alpha. Namun untuk satu tahun 

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

semuanya menunjukkan lebih besar daripada alpha yang ditentukan 0,05 yang 

bearti tidak terdapat perbedaan pada rasio ROE setelah dilaksanakannya ESOP. 

 

 

 

 

 



 
 

4.2.4 Earnings Per Share 

Tabel 4.14 

Uji Wilcoxon terhadap Earnings Per Share 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

EPS1-EPS0 9 6 0 -0,909 0,363 

EPS2-EPS0 7 8 0 -0,454 0,650 

EPS2-EPS1 5 10 0 -1,250 0,211 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi EPS menunjukkan penurunan 

rata-rata, juga peningkatan simpangan distribusi. Dari 15 pengamatan, ada 

sembilan yang menunjukkan penurunan peringkat EPS, sebaliknya terdapat enam 

pengamatan yang menunjukkan peningkatan. Setahun berikutnya, distribusi rata-

rata EPS menurun dibandingkan setahun sebelum adopsi ESOP. Namun, 

perubahan peringkat EPS sedikit jauh berbeda dengan perbandingan setahun 

sebelum-sesudah adopsi ESOP, yaituperingkat negatif berkurang dua pengamatan 

menjadi tujuh, peningkatan peringkat bertambah dua menjadi delapan. EPS dua 

tahun sesudah adopsi ESOP menunjukkan lima pengamatan mengalami 

penurunan peringkat EPS-nya sedangkan sepuluh pengamatan meningkat 

peringkatnya. Namun demikian, sebaran peringkat EPS setahun sebelum, setahun 

dan dua tahun sesudah, adopsi ESOP menunjukkan sebaran yang tidak berpola 

tertentu, atau acak. Hal ini disimpulkan dari signifikansi asimtotik dua-sisi 



 
 

statistik Z uji peringkat bertanda Wilcoxon yang semuanya menunjukkan lebih 

besar daripada alpha yang ditentukan 0,05 yang bearti bahwa tidak terdapat 

perbedaan pada rasio EPS setelah dilaksanakannya ESOP  

 

4.2.5 Price to Book Value 

Tabel 4.12 

Uji Wilcoxon terhadap Price to Book Value 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

PBV1-PBV0 9 6 0 -0,511 0,041 

PBV2-PBV0 8 7 0 -0,398 0,691 

PBV2-PBV1 7 8 0 -1,079 0,280 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi PBV menunjukkan penurunan 

rata-rata, juga penurunan simpangan distribusi. Dari 15 pengamatan, ada sembilan 

yang menunjukkan penurunan peringkat PBV, sebaliknya terdapat enam 

pengamatan yang menunjukkan peningkatan. Setahun berikutnya, distribusi rata-

rata ROA sedikit meningkat dibandingkan setahun sebelum adopsi ESOP. 

Namun, perubahan peringkat ROA sedikit jauh berbeda dengan perbandingan 

setahun sebelum-sesudah adopsi ESOP, yaituperingkat negatif berkurang satu 

pengamatan menjadi delapan, peningkatan peringkat bertambah satu menjadi 

tujuh. PBV dua tahun sesudah adopsi ESOP menunjukkan tujuh pengamatan 



 
 

mengalami penurunan peringkat ROA-nya sedangkan delapan pengamatan 

meningkat peringkatnya. Namun demikian, sebaran peringkat PBV setahun 

sebelum, setahun dan dua tahun sesudah, adopsi ESOP menunjukkan sebaran 

yang tidak berpola tertentu, atau acak. Hal ini disimpulkan dari signifikansi 

asimtotik dua-sisi statistik Z uji peringkat bertanda Wilcoxon yang semuanya 

menunjukkan lebih besar daripada alpha yang ditentukan 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat perbedaan pada rasio PBV setelah dilakukannya 

ESOP. 

 

4.2.6 Price to Earnings Ratio 

Tabel 4.13 

Uji Wilcoxon terhadap Price to Earnings Ratio 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

PER1-PER0 4 11 0 -1,647 0,100 

PER2-PER0 8 7 0 -0,227 0,820 

PER2-PER1 7 8 0 -0,738 0,460 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi PER menunjukkan 

peningkatanyang sangat besar rata-ratanya, juga peningkatan simpangan 

distribusi. Dari 15 pengamatan, ada empat yang menunjukkan penurunan 

peringkat PER, sebaliknya terdapat sebelas pengamatan yang menunjukkan 



 
 

peningkatan. Setahun berikutnya, distribusi rata-rata PER menurun drastis 

dibandingkan setahun sebelum adopsi ESOP. Namun, perubahan peringkat PER 

sedikit jauh berbeda dengan perbandingan setahun sebelum-sesudah adopsi 

ESOP, yaituperingkat negatif berkurang satu pengamatan menjadi delapan, 

peningkatan peringkat bertambah satu menjadi tujuh. PER dua tahun sesudah 

adopsi ESOP menunjukkan tujuhpengamatan mengalami penurunan peringkat 

ROA-nya sedangkan delapan pengamatan meningkat peringkatnya. Namun 

demikian, sebaran peringkat PER setahun sebelum, setahun dan dua tahun 

sesudah, adopsi ESOP menunjukkan sebaran yang tidak berpola tertentu, atau 

acak. Hal ini disimpulkan dari signifikansi asimtotik dua-sisi statistik Z uji 

peringkat bertanda Wilcoxon yang semuanya menunjukkan lebih besar daripada 

alpha yang ditentukan 0,05, dengan kata lain, ESOP tidak memberikan perbedaan 

terhadap rasio PER perusahaan yang mengadopsi.  

 

4.2.7  Total Assets Turn-Over 

Tabel 4.14 

Uji Wilcoxon terhadap Total Assets Turn-Over 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

TATO1-TATO0 4 7 0 -0,178 0,859 

TATO2-TATO0 3 8 0 -1,025 0,305 

TATO2-TATO1 3 7 1 -1,274 0,203 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 



 
 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi TATO menunjukkan 

peningkatan rata-rata, namun penuruan simpangan distribusi. Dari 11 

pengamatan, ada empat yang menunjukkan penurunan peringkat TATO, 

sebaliknya terdapat tujuh pengamatan yang menunjukkan peningkatan. Setahun 

berikutnya, distribusi rata-rata TATO sedikit meningkat dibandingkan setahun 

sebelum adopsi ESOP. Namun, perubahan peringkat TATO sedikit berbeda 

dengan perbandingan setahun sebelum-sesudah adopsi ESOP, yaituperingkat 

negatif  pengamatan turun satu menjadi tiga, peningkatan peringkat bertambah 

satu menjadi delapan. TATO dua tahun sesudah adopsi ESOP menunjukkan tiga 

pengamatan mengalami penurunan peringkat TATO-nya sedangkan tujuh 

pengamatan meningkat peringkatnya dan satu pengamatan dengan peringkat 

sama. Namun demikian, sebaran peringkat TATO setahun sebelum, setahun dan 

dua tahun sesudah, adopsi ESOP menunjukkan sebaran yang tidak berpola 

tertentu, atau acak. Hal ini disimpulkan dari signifikansi asimtotik dua-sisi 

statistik Z uji peringkat bertanda Wilcoxon yang semuanya menunjukkan lebih 

besar daripada alpha yang ditentukan 0,05. Dengan kata lain, ESOP tidak 

memberikan perbedaan terhadap rasio TATO perusahaan yang mengadopsi.  

 

 

 

 

 



 
 

4.2.8 Debt-to-Equity Ratio 

Tabel 4.15 

Uji Wilcoxon terhadap Debt-to-Equity Ratio 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

DER1-DER0 5 6 0 0,00 1,000 

DER2-DER0 7 4 0 -0,889 0,374 

DER2-DER1 8 3 0 -1,557 0,119 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi DER menunjukkan penurunan 

rata-rata, juga peningkatan simpangan distribusi. Dari 11 pengamatan, ada lima 

yang menunjukkan penurunan peringkat DER, sebaliknya terdapat enam 

pengamatan yang menunjukkan peningkatan. Setahun berikutnya, distribusi rata-

rata DER sedikit menurun dibandingkan setahun sebelum adopsi ESOP. Namun, 

perubahan peringkat DER sedikit jauh berbeda dengan perbandingan setahun 

sebelum-sesudah adopsi ESOP, yaitu peringkat negatif bertambah dua 

pengamatan menjadi tujuh, peningkatan peringkat berkurang dua menjadi empat. 

DER dua tahun sesudah adopsi ESOP menunjukkan delapan pengamatan 

mengalami penurunan peringkat DER-nya sedangkan tiga pengamatan meningkat 

peringkatnya. Namun demikian, sebaran peringkat DER setahun sebelum, setahun 

dan dua tahun sesudah, adopsi ESOP menunjukkan sebaran yang tidak berpola 

tertentu, atau acak. Hal ini disimpulkan dari signifikansi asimtotik dua-sisi 



 
 

statistik Z uji peringkat bertanda Wilcoxon yang semuanya menunjukkan lebih 

besar daripada alpha yang ditentukan 0,05 sehingga cukup bukti bahwa setelah 

pengadopsian ESOP tidak menimbulkan perbedaan perusahaan yang mengadopsi.  

 

4.2.9 Dividend Payout Ratio 

Tabel 4.16 

Uji Wilcoxon terhadap Dividend Payout Ratio 

 Peringkat 

Negatif 

Peringkat 

Positif 

Peringkat 

Sama 

Statistik Z Signifikansi 

Asimtotik 

2-sisi 

DPR1-DPR0 2 4 0 -1,572 0,116 

DPR2-DPR0 2 4 0 -0,734 0,463 

DPR2-DPR1 4 2 0 -1,153 0,249 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 

Setahun setelah adopsi ESOP distribusi DPR menunjukkan 

peningkatanan rata-rata, juga peningkatan simpangan distribusi. Dari 6 

pengamatan, ada dua yang menunjukkan penurunan peringkat DPR, 

sebaliknya terdapat empat pengamatan yang menunjukkan peningkatan. 

Setahun berikutnya, distribusi rata-rata DPR sedikit meningkat dibandingkan 

setahun sebelum adopsi ESOP. Namun, perubahan peringkat DPRsama 

dengan perbandingan setahun sebelum-sesudah adopsi ESOP, yaitu 

peringkat negatif tetap 2 pengamatan, peningkatan peringkat tetap menjadi 

empat. DPR dua tahun sesudah adopsi ESOP menunjukkan empat 



 
 

pengamatan mengalami penurunan peringkat DPR-nya sedangkan dua 

pengamatan meningkat peringkatnya. Namun demikian, sebaran peringkat 

DPR setahun sebelum, setahun dan dua tahun sesudah, adopsi ESOP 

menunjukkan sebaran yang tidak berpola tertentu, atau acak. Hal ini 

disimpulkan dari signifikansi asimtotik dua-sisi statistik Z uji peringkat 

bertanda Wilcoxon yang semuanya menunjukkan lebih besar daripada alpha 

yang ditentukan 0,05 yang artinya adalah  setelah pengadopsian  ESOP tidak 

terlihat adanya perbedaan pada rasio DPR perusahaan yang mengadopsi. 

4.3  Pembahasan 

  4.3.1  Employee Stock Option Plan terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan olah data yang dilakukan dengan uji Wilcoxson 

Signed Ranks Test sebagai kriteria untuk pengujian terhadap perbedaan  

kinerja keuangan sebelum dan sesudah pengadopsian ESOP (Employee 

Stock Option Plan) memberikan hasil bahwa sebagian besar rasio-rasio 

kinerja keuangan tidak tampak mengalami adanya perubahan setelah 

dilakukannya ESOP (Employee Stock Option Plan), walaupun pada 

rasio Return On Assets dan Return On Equity pada satu tahun sebelum 

dengan satu tahun sesudah mengadopsi ESOP (Employee Stock Option 

Plan) menunjukkan adanya perbedaan, seperti yang diungkapkan oleh 

Mehran (1999, dalam Septarina dan Supriyadi ,2013) bahwa ROE 

mengalami perbedaan setelah adanya ESOP karena dianggap sebagai 

kabar baik yang berpengaruh pada kinerja perusahaan. Sedangkan pada 

pada tahun berikutnya dan dua tahun sesudahnya menunjukkan tidak 



 
 

adanya perbedaan setelah pengadopsian ESOP. Hasil tersebut sama 

dengan penelitian sebelumnya dari Septarina dan Supriyadi (2013) yang 

mengemukan hasil penelitian bahwa NPM, ROA, ROE dan TATO 

sesudah ESOP mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa H1 

yang menyatakan bahwa  terdapat perbedaan pada kinerja keuangan 

terhadap perusahaan-perusahaan terbuka di BEI sebelum dan sesudah 

pengadopsian ESOP (Employee Stock Option Plan) ditolak. Setelah 

dilakukannya pengadopsian ESOP (Employee Stock Option Plan) baik 

satu tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, satu tahun sebelum 

dengan dua tahun sesudah serta satu tahun sesudah dengan dua tahun 

sesudah mengadopsi ESOP (Employee Stock Option Plan) 

menunjukkan bahwa pengadopsian ESOP (Employee Stock Option 

Plan) tidak memberikan perbedaan yang cukup signifikan bagi kinerja 

keuangan perusahaan.  

Hal ini mungkin terjadi karena diadakannya ESOP (Employee 

Stock Option Plan) bagi karyawan perusahaan di Indonesia diharapkan 

mampu meningkatkan semangat kerja para karyawan sehingga 

berpengaruh terhadap laba perusahaan maupun produktivitas tenaga 

kerja, namun karena kurangnya infomasi baik dari segi peraturan 

maupun dari segi pengelolaan masih belum jelas, hal ini dikarenakan 

peraturan mengenai pengadopsian ESOP (Employee Stock Option Plan) 

hanya mengikuti peraturan perdana yang tercantum pada BAPEPAM 

No. IX.D.4 dimana peraturan tersebut hanya membahas tentang 



 
 

ketentuan umum dari hak memesan efek terlebih dahulu, persyaratan 

penambahan modal tanpa HMETD serta pelaksanaan penanaman modal 

tanpa HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) akhirnya  para 

karyawan perusahaan di Indonesia merasa belum memiliki rasa aman 

dengan program ini baik dari segi manfaat maupun bentuk hukum yang 

masih belum jelas sehingga mereka kurang tertarik dengan 

pengadopsian ESOP (Employee Stock Option Plan) dan tujuan awal 

dari ESOP (Employee Stock Option Plan) tidak dapat terpenuhi. 

Sedangkan di luar negeri para karyawan sudah memiliki ketentuan 

maupun peraturan yang jelas dalam ERISA (Retirement Income and 

Security Act) dimana peraturan ini memberikan kejelasan baik dalam 

bentuk hukum maupun keuntungan dalam bentuk pajak sehingga para 

karyawannya memiliki kepastian terhadap kepemilikan sahamnya 

sehingga mereka tidak takut untuk ikut berinvestasi pada perusahaan 

tempat mereka bekerja. 

Faktor lain adalah jumlah proporsi saham karyawan yang 

ditawarkan cukup dibatasi yaitu hanya sebesar 10% dari penawaran 

umum dimana jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah 

karyawan serta manajer yang ada diperusahaan. 

Selain itu dari keterbukaan informasi, para karyawan perusahaan 

di Indonesia hanya berdasarkan pada rapat umum pemegang saham 

sehingga terkadang informasi yang diterima bersifat terbatas. Namun 



 
 

para karyawan di luar negeri bisa mendapat kan informasi secara lebih 

baik melalui brosur-brosur yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

bentuk dari keterbukaan informasi. 

 

4.3.2  Employee Stock Option Plan terhadap Kinerja Pasar 

Hasil uji Wilcoxson juga menunjukan tidak ada perbedaan antara 

satu tahun sebelum dan satu tahun serta dua tahun sesudah ESOP 

terhadap rasio-rasio kinerja pasar yang diteliti. Hal ini bearti  bahwa 

setelah dilakukannya ESOP tidak tampak adanya perbedaan baik 

terhadap satu tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, satu tahun 

sebelum dan dua tahun sesudah maupun satu tahun sesudah dengan dua 

tahun sesudah mengadopsi ESOP terhadap kinerja pasar. Dimana rasio-

rasio kinerja pasar ini merupakan rasio-rasio baru yang ditambahkan 

oleh peneliti yang diharapkan mampu menunjukkan hasil yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa H2 yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada kinerja pasar pada 

perusahaan-perusahaan terbuka di BEI sebelum dan sesudah 

pengadopsian ESOP (Employee Stock Option Plan) di tolak, karena 

memiliki nilai yang lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. 

Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan ESOP 

(Employee Stock Option Plan) dengan harapan mampu meningkatkan 

kinerja pasar serta harga saham di pasar saham sehingga ikut 

mempengaruhi nilai perusahaan, namun dengan adanya hasil bahwa 



 
 

tidak ada perbedaan setelah dilakukan ESOP (Employee Stock Option 

Plan)  mungkin disebabkan karena fenomena ESOP (Employee Stock 

Option Plan)  ini masi dianggap relatif baru sehingga para investor 

menganggap bahwa resiko yang dimiliki masih tinggi serta belum 

adanya kepastian keuntungan yang diperoleh serta adanya prediksi 

dilution effect. Selain itu kondisi perekonomian, politik, keamanan serta 

kemungkinan adanya saham yang overprice saat harga saham 

mengalami bullish serta underpriced saat harga saham mengalami 

bearish juga lah berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di pasar 

saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




