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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

 ESOP (Employee Stock Option Program) di definisikan sebagai opsi 

yang diberikan kepada sekelompok karyawan tertentu dalam suatu perusahaan 

untuk dapat membeli saham perusahaan itu sendiri (Asyik, 2009). ESOP 

merupakan salah satu kompensasi financial yang diberikan perusahaan untuk 

karyawannya (Wiratman dan Kristanto, 2010). Penerapan ESOP bertujuan untuk 

terciptanya company of owner, sehingga tidak terdapat lagi agen dan principal  

dan dapat mengatasi agency problem, serta merupakan alternative dalam 

mengurangi agency cost(Jensen and Meckling, 1976). Penerapan ESOP yang 

terencana dengan baik akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi karyawan, 

namun juga memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi perusahaan, 

dengan menahan karyawan unggulan untuk tidak berpindah ke perusahaan lain 

(Ernaini, 2010).  

ESOP merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh principal dengan 

tujuan untuk mengikat karyawan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

(Astika, 2012).Dengan kepemilikan saham karyawan yang tinggi diharapkan 

dapat meningkatkan sense of belonging (Herdinata, 2010). Sehingga karyawan 

akan semakin termotivasi dan merasa memiliki perusahaan. Selain itu juga dapat 

menciptakan keselarasan kepentingan serta misi dari pegawai dan pejabat 

eksekutif dengan kepentingan dan misi pemegang saham, sehingga tidak ada 
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benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak-pihak yang menjalankan 

kegiatan usaha perusahaan (BAPEPAM, 2002). 

Menurut Long (2012), dampak penerapan ESOP pada perusahaan tidak 

hanya menunjukkan hubungan positif namun juga menunjukkan hubungan 

negative. Dalam konsep teori akuntansi positif, bonus plan hypothesis 

menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial tidak hanya dapat 

memotivasi manajer untuk bekerja lebih baik tetapi juga memotivasi manajer 

untuk melakukan kecurangan manajerial (Sulistyanto, 2008). Manajer akan 

memaksimalkan nilai saham perusahaan dengan memberikan informasi keuangan 

yang tidak akurat dan dibesar-besarkan agar harga sahamnya terus mengalami 

peningkatan (Sulistyanto dan Menik, 2003).  

Pada prinsipnya ESOP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan, namun dalam pelaksanaannya harga saham mendorong manajer 

untuk berperilaku oportunitis melalui manajemen laba (Astika, 2009).Perilaku 

oportunitis ini disebabkan perbedaan pada harga pengambilan yang ditentukan 

pada tanggal hibah dengan harga pasar pada tanggal pengambilan, sehingga 

menyebabkan gain dari opsi saham (Asyik, 2007). 

Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan manajer untuk 

mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk 

menguntungkan diriya sendiri. Dengan adanya praktek manajemen laba dalam 

laporan keuangan maka menjadikan laporan keuangan tersebut menjadi bias, 
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sehingga tidak dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan maupun dalam 

pengambilan keputusan.  

Penelitian mengenai ESOP terhadap kinerja perusahaan diantaranya 

dilakukan oleh Asyik (2009) terhadap peningkatan kinerja yang berkaitan dengan 

Program Opsi Saham Karyawan (PSOK), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara PSOK dengan kinerja perusahaan. Semakin banyak opsi saham yang 

ditawarkan maka manajer akan semakin termotivasi dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Penelitian Wiratman dan Kristanto (2010) membuktikan pengaruh secara 

signifikan ESOP terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa semakin banyak perusahaan yang menerapkan ESOP maka EPS (Earning 

Per Share) perusahaan akan meningkat. Serta semakin besar lembar saham yang 

diberikan pada karyawan maka nilai ROA suatu perusahaan semakin kecil, dan 

semakin besar presentase ESOP maka sales growth perusahaan akan meningkat. 

Hasil yang serupa juga di dapat oleh Kusuma (2011) dan Helfasari (2012) yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap kinerja perusahaan antara 

sebelum dan sesudah pengadopsian ESOP. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Herdinata (2007), membuktikan 

sebaliknya, yaitu bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan antara 

sebelum dan sesudah pelaksanaan ESOP.Hal ini dikarenakan ESOP merupakan 

fenomena yang relative baru, sehingga dianggap belum dapat memberikan 

informasi good newsbagi investor dalam memperoleh keuntungan, serta dianggap 

masih memiliki risiko.Hasil penelitian Pandansari (2010) menunjukkan bahwa 
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dampak pengadopsian ESOP relative kecil jika dilihat dari peningkatan nilai mean 

setelah dua tahun pengadopsian ESOP. Penelitian lain oleh Kameswari dan Astika 

(2014) menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah opsi saham belum mampu 

untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil 

penelitian ESOP dengan kinerja perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat factor lain yang mempengaruhi hubungan kedua variable tersebut.  

Penelitian tentang kinerja pasca stock option terhadap manajemen laba 

telah dilakukan oleh Sulistyanto & Menik (2003) membuktikan bahwa pasca stock 

option perusahaan akan mengalami kenaikan kinerja yang dimulai dari tahun 

terjadinya stock option. Kenaikan kinerja ini disebabkan karena eksekutif 

melakukan manajemen laba dengan pola income increasing. 

Penelitian Asyik (2006) tentang kompensasi opsi saham terhadap 

manajemen laba menunjukkan hasil bahwa manajer akan menurunkan harga 

saham menjelang tanggal penawaran opsi saham, sehingga manajer akan 

mendapatkan keuntungan. Penelitian sejenis dilakukan oleh Astika (2009) yang 

menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan aktivitas dalam pelaksanaan ESOP 

yang berpotensi manajemen laba. Tahap pertama menjelang pengumuman ESOP 

para eksekutif melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan kinerja 

perusahaan. Tahap kedua menjelang hibah opsi saham para eksekutif juga 

melakukan manajemen laba dengan cara menurukan jumlah laba yang dilaporkan. 

Dan tahap ketiga setelah pengumuman maupun menjelang opsi jatuh tempo, 
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manajemen laba yang dilakukan para eksekutif dengan cara meningkatkan jumlah 

laba yang dilaporkan.  

Astika (2009) juga menjelaskan bahwa eksekutif memiliki tujuan 

tersendiri dalam melakukan manajemen laba di setiap tahapan. Pada tahap 

sebelum pengumuman ESOP tujuan eksekutif adalah untuk mendapatkan harga 

pasar saham yang rendah saat kontrak disepakati. Pada tahap kedua yaitu 

menjelang hibah opsi saham tujuan eksekutif adalah untuk mendapatkan harga 

saham yang rendah, ini dikarenakan terdapat fenomena bahwa perusahaan 

mengumumkan tambahan jumlah opsi yang akan dihibahkan dengan harga yang 

berbeda dari kontrak yang telah disepakati. Sedangkan pada tahap ketiga yaitu 

setelah pengumuman dan menjelang hibah opsi saham, tujuan eksekutif adalah 

untuk mendapatkan bonus ESOP dan meningkatkan harga pasar saham 

perusahaan, sehingga saat eksekutif akan meng-exercise saham yang dimiliki akan 

mendapatkan gain.  

Penelitian lain yang dilakukan Astika (2010) juga menunjukkan bahwa 

semakin besar manajemen laba yang dilakukan oleh para eksekutif sebelum 

pengumuman ESOP dengan cara menurunkan jumlah laba yang dilaporkan, maka 

semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan oleh eksekutif setelah 

pengumuman ESOP dengan cara meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara ESOP, kinerja perusahaan, dan manajemen laba. ESOP merupakan salah 

satu jenis kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para karyawan. ESOP 
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dipilih untuk dapat menciptakan company of owner. Selain itu penerapan ESOP 

diharapkan dapat meningkatkan sense of belonging karyawan, sehingga karyawan 

merasa memiliki perusahaan, dan berusaha untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Namun 

dalam kenyataannya kinerja perusahaan yang meningkat ini apakah murni akibat 

dari kinerja perusahaan yang meningkat secara nyata, atau dikarenakan adanya 

praktek manajemen laba.  

Manajer memiliki moral hazard yaitu keinginan untuk dapat 

meningkatkan kekayaannya. Manajer termotivasi melakukan manajemen laba 

karena adanya tujuan informatif (signaling) yang membawa dampak yang baik 

bagi pemakai laporan keuangan, sehingga manajer berusaha untuk 

menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang 

akan datang. Selain itu adanya motivasi pasar modal yang dipengaruhi oleh 

penggunaan informasi akuntansi yang tersebar luas oleh investor dan analisis 

laporan keuangan untuk membantu nilai saham dapat menciptakan insentif untuk 

manajer dalam memanipulasi laba yang digunakan untuk mempengaruhi nilai 

harga saham jangka pendek (Trisnawati, 2009). 

Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan akan diproksikan dengan ROA, 

CR, DAR, dan TATO. Peneliti memilih empat proksi tersebut karena empat 

proksi tersebut mewakili empat jenis rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas, 

rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio efisiensi. Rasio-rasio tersebut juga 

digunakan pada penelitian sebelumya seperti dalam penelitian Chen dan Yi-Hsu 

(2008), Letlora (2012), Astika (2005), dan Isbanah (2015). Menurut Brealey, dkk 
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(2006) empat jenis rasio tersebut sering digunakan dalam merangkum sejumlah 

besar data keuangan dan membandingkan kinerja perusahan. Penelitian ini juga 

menggunakan varibel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dipilih 

karena merupkan variabel yang dipertimbangkan dalam banyak penelitian 

keuangan. Variabel ini juga digunakan pada penelitian sebelumnya seperti dalam 

penelitian Fauzi dan Stuart (2012); Ning dan Zhou (2011); Elayan, Lau, dan 

Meyer (2003); serta Guo, Hou, dan Yang (2006). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini menambahkan variabel manajemen laba sebagai variabel moderasi. 

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Wiratman dan Kristanto 

(2010), Kusuma (2011), Asyik (2006), Astika (2009), dan Sulistyanto dan Menik 

(2003). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh ESOP 

terhadap kinerja perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. 

Peneliti menyakini bahwa ESOP dan manajemen laba secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Wiratman dan Kristanto (2010), dan 

Kusuma (2011) membuktikan bahwa ESOP berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan Asyik (2006), Astika (2009), dan Sulistyanto dan Menik 

(2003) membuktikan bahwa penerapan ESOP meningkatkan kinerja perusahaan 

dengan melakukan manajemen laba. Berarti manajemen laba meningkatkan 

kinerja perusahaan karena adanya motivasi bonus (ESOP).  

Berdasarkan latar belakang yang telah uraian diatas, penelitian ini berjudul 

“Analisis Perbedaan Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan 
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Employee Stock Option Program Serta Dampak Manajemen Laba Sebagai 

Variabel Moderasi ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan ROA sesudah dan sebelum penerapan ESOP 

pada perusahaan? 

2. Apakah terdapat perbedaan CR sesudah dan sebelum penerapan ESOP pada 

perusahaan? 

3. Apakah terdapat perbedaan DAR sesudah dan sebelum penerapan ESOP 

pada perusahaan? 

4. Apakah terdapat perbedaan TATO sesudah dan sebelum penerapan ESOP 

pada perusahaan? 

5. Apakah Manajemen Laba sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap 

hubungan ESOP dengan ROA? 

6. Apakah Manajemen Laba sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap 

hubungan ESOP dengan CR? 

7. Apakah Manajemen Laba sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap 

hubungan ESOP dengan DAR? 

8. Apakah Manajemen Laba sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap 

hubungan ESOP dengan TATO? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui : 

1. Membuktikan secara empiris perbedaan ROA perusahaan sesudah dan 

sebelum menerapkan ESOP. 

2. Membuktikan secara empiris perbedaan CR perusahaan sesudah dan 

sebelum menerapkan ESOP. 

3. Membuktikan secara empiris perbedaan DAR perusahaan sesudah dan 

sebelum menerapkan ESOP. 

4. Membuktikan secara empiris perbedaan TATO perusahaan sesudah dan 

sebelum menerapkan ESOP. 

5. Membuktikan secara empiris pengaruh Manajemen Laba sebagai variabel 

moderasi tehadap hubungan antara ESOP dengan ROA. 

6. Membuktikan secara empiris pengaruh Manajemen Laba sebagai variabel 

moderasi tehadap hubungan antara ESOP dengan CR. 

7. Membuktikan secara empiris pengaruh Manajemen Laba sebagai variabel 

moderasi tehadap hubungan antara ESOP dengan DAR. 

8. Membuktikan secara empiris pengaruh Manajemen Laba sebagai variabel 

moderasi tehadap hubungan antara ESOP dengan TATO. 
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Manfaat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kajian akuntansi.Hasil penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai referensi untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

kepada (1) regulator dalam hal ini di perusahaan untuk dapat mendukung 

dan menerapkan ESOP di perusahaan; (2) regulator dalam hal ini 

pemerintah agar dapat memberikan peraturan pengadaan ESOP di 

perusahaan. 

 

1.4. Kerangka Pikir Penelitian  

 ESOP merupakan salah satu kompensasi bonus yang diberikan 

perusahaan kepada karyawannya berupa opsi saham. ESOP bertujuan untuk 

mengurangi agency problem dan menciptakan value creation, berupa peningkatan 

kinerja perusahaan yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Namun 

peningkatan kinerja perusahaan ini merupakan hasil dari manajemen laba. 

Manajer memiliki moral hazard, sehingga manajer termotivasi untuk melakukan 

manajemen laba untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan memaksimumkan 

kesejahteraannya. 
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 Dalam penelitian ini terdapat dua pengujian. Pengujian pertama 

menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah 

penerapan ESOP. Pengujian kedua menguji apakah perbedaan kinerja sebelum 

dan sesudah penerapan ESOP pada perusahaan disebabkan manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer.  
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistemastika dalam penulisan ini terbagi dalam lima bab, yaitu : 

BAB I  : Pendahuluan 

 Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir peneliti, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi 

pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan 

dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi 

tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III  : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan berbagai hal, diantaranya populasi dan 

sampel penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, definisi 

dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil dan Analisis Data 

Bab ini berisi hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari analisis 

yang telah dilakukan.


