
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Di Indonesia ESOP dilakukan oleh perusahan non emiten terutama 

perusahaan serta anak perusahaan multinasional. Diharapkan,  pengadopsian 

ESOP dapat mendorong motivasi dan produktivitas karyawan. Dari situ 

diharapkan peningkatan kinerja perusahaan tempat para karyawan bekerja. 

Karyawan adalah agent dalam teori keagenan karena mereka bukan pemilik. 

Adopsi ESOP diharapkan membuat para agent akan merasa menjadi pemilik dari 

perusahaan mereka. Topik mengenai dampak adopsi ESOP ini pernah diteliti oleh  

Septarina dan Priyadi (2013) dengan tahun pengamatan 2002-2009 atas 10 emiten 

BEI,  menggunakan rasio profitabilitas (NPM, ROA, ROE) dan rasio sensitivitas 

(TATO).  

Penelitian ini  menggunakan jangka penelitian yang lebih panjang yaitu dari 

tahun 2001-2016 lebih banyak, 15,  emiten BEI yang mengadopsi ESOP sebagai 

sampel penelitian. Selain itu penelitian ini  juga menambah variasi rasio yang 

diteliti. Rasio-rasio keuangan tersebut yaitu rasio profitbilitas (NPM, ROA, ROE, 

EPS, DPR), rasio leverage (DER) dan kinerja pasar (PBV, PER). 

Grafik Boxplot digunakan untuk menunjukan secara visual adanya 

perubahan pada rasio-rasio yang diamati. Pada beberapa rasio grafik Boxplot ini  

menunjukan adanya pengamatan emiten dengan nilai yang tergolong ekstrem atau 

outliers. Namun, nilai- nilai luar biasa ini muncul bukan karena adanya kesalahan 



 
 

dalam melakukan entry data. Satu pengamatan atas sampel emiten merupakan 

nilai ekstrem atau outliers karena sumber yang dikutip berubah menggunakan 

ukuran persentase dan tidak menggunakan nilai desimal seperti pada kutipan 

lainnya.  

Selanjutnya, penelitian ini melakukan inferensi, yang tidak dilakukan oleh 

Septarina dan Priyadi (2013).  Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik 

non-parametik, yaitu Uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Hipotesis yang diuji 

adalah perbedaan peringkat (positif/negatif/sama) dari masing-masing rasio pada 

perbandingan pengamatan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah ESOP, satu 

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

tahun sesudah ESOP. Hipotesis nol menyatakan bahwa ada peringkat bertanda 

yang tersebar secara acak tanpa pola tertentu. Sedangkan Hi, hipotesis alternatif, 

menyatakan bahwa terdapat pola tertentu pada sebaran tanda 

(positif/negatif/sama) pada peringkat masing-masing rasio. Hasil penarikan 

kesimpulan atau inferensi statistik dirangkum seperti pada tabel berikut: 

Rasio ESOPnol dan ESOPsatu ESOPnol dan ESOPdua ESOPsatu dan ESOPdua 

NPM Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

ROA Ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

ROE Ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

PBV Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

PER Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

EPS Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

DPR Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

TATO Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

Sumber : data yang diolah. 



 
 

Berdasarkan hasil temuan menunjukan bahwa secara umum adopsi ESOP 

tidak diikuti dengan pola tertentu atau tidak terdapat perbedaan melainkan acak 

pada perubahan peringkat rasio pada pengamatan kinerja, kecuali pada dua 

perbandingan yaitu pengamatan atas rasio ROA dan ROE. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa baik pada satu tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, satu 

tahun sebelum dan dua tahun sesudah dan satu tahun sesudah dan dua tahun 

sesudah secara garis besar tidak menunjukkan adanya perbedaan setelah 

dilakukannya pengadopsian ESOP terhadap kinerja perusahaan yang diteliti. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Ada dua  keterbatasan dari penelitian ini yang disadari oleh peneliti, yaitu : 

1. Penelitian ini hanya mengamati sampel kecil yaitu 15 perusahaan emiten 

BEI. Untuk itu penelitian ini sudah memanfaatkan alat uji statistik non-

parametrik yang cocok untuk kondisi yang ada, yaitu sampel kecil.  

Keterbatasan ini disebabkan adopsi ESOP sepertinya belum populer di 

antara emiten BEI sehingga tidak realistik untuk menyarankan peneliti 

selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar. 

2. Terdapat beberapa adopsi yang tidak dapat dipisahkan antara ESOP atau 

MSOP. Penelitian ini tidak memisahkan kedua jenis ESOP yang mungkin 

memiliki dampak yang berbeda. Penelitian ini memperlakukan keduanya 

sebagai identik karena emiten BEI yang mengadopsi sangat sedikit dari 

sampel yang kecil ini. 



 
 

3. Mempersempit tahun pengamatan ESOP, pada penelitian ini hanya 

langsung memakai tahun adanya ESOP sebagai bahan penelitian namun 

dalam satu tahun terdapat beberapa perusahaan yang melakukan ESOP 

berulang kali dalam bulan yang sama, diharapkan dengan melakukan 

pengamatan terhadap bulan terdekat saat diumumkannya ESOP dapat 

memberikan hasil yang lebih akurat. 

 

5.3 Saran 

Saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya : 

Mengamati lebih lanjut perbedaan hubungan antara ESOP dan MSOP 

serta dampaknya. Hal ini karena ada emiten sampel yang secara khusus 

atau bersamaan mengadopsi ESOP untuk karyawan dan/atau untuk 

manajemen. Penelitian ini tidak memisahkan kedua jenis ESOP tersebut 

karena emiten yang melakukannya terlalu sedikit untuk diperlakukan 

khusus. Keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat diperbaiki oleh 

peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Emiten 

Sekalipun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi ESOP secara 

umum tidak terbukti dengan peningkatan kinerja perusahaan, tetapi 

diharapkan emiten BEI tetap mempertimbangkan untuk mengadopsinya. 

Adopsi ESOP diharapkan dapat terus ada karena memiliki manfaat yang 



 
 

baik bagi para karyawan perusahaan untuk memotivasi sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan tidak membuat 

investor BEI terprovokasi untuk tidak melakukan investasi pada emiten 

yang mengadopsi ESOP. Sebaliknya, investor diharapkan untuk 

berinvestasi pada saham-saham emiten BEI yang mengadopsi ESOP 

karena pada dasarnya program ESOP ini memiliki motivasi maupun 

tujuan yang baik untuk jangka panjang. Temuan bahwa adopsi ESOP 

tidak diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan mungkin karena 

penelitian ini mengamati dampak jangka pendek saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




