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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Para stakeholder membutuhkan informasi mengenai isu penting tentang 

kinerja perusahaan yang dapat dilihat di laporan keuangan. Persaingan bisnis yang 

semakin ketat menuntut setiap perusahaan berkembang dan meningkatan kinerja 

agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (going concern) untuk dapat 

memenangkan persaingan bisnis. Kinerja perusahaan, terutama perusahaan yang 

telah go public juga mempengaruhi perekonomian secara luas yaitu mendorong 

pertumbuhan industri, meningkatkan produktivitas pasar modal, dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memakmurkan pemilik perusahaan 

atau para pemegang saham membawa dampak positif terhadap peningkatan kinerja 

perusahaan, namun pada kenyataannya terjadi asimetri informasi yang saling terkait 

didalamnya antara pemilik perusahaan (principal) dengan karyawan pengelola 

perusahaan (agen). Perbedaan kepentingan dari kedua pihak inilah yang membuat 

banyak masalah yang muncul dan menyebabkan kinerja perusahaan tidak dapat 

berjalan maksimal (Rumain et al, 2019). Masalah ini biasa disangkut pautkan 

dengan Teori Keagenan. Masalah keagenan muncul ketika principal mengharapkan 

tingkat pengembalian (return) yang tinggi, namun disisi lain para agent bertindak 

dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dalam hal ini adalah kompensasi atas 

jasa yang telah mereka berikan sehingga mengorbankan kepentingan para 

pemegang saham (Aditya, 2020). 

Jensen and Meckling (1976) memaparkan jika agent dan principal berupaya 

memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi 

yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agent (manajemen) tidak 

selalu bertindak sesuai keinginan principal. Pada realita yang ada di lapangan agent 

mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding principal, hal ini dikarenakan 

manajemen yang mengelola dan tahu keadaan perusahaan secara langsung. Konflik 

kepentingan ini dapat terjadi akibat adanya informasi asimetri antara pemilik dan 
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manajer yaitu moral hazard. Moral hazard adalah masalah yang diciptakan oleh 

informasi asimetris yang terjadi setelah transaksi terjadi, moral hazard terjadi 

ketika manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan 

pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik, informasi asimetri dapat 

memberikan efek yang nyata pada keputusan keuangan perusahaan. (Daletha, 2016) 

Salah satu cara untuk mengurangi asymmetry information ini adalah dengan 

memberikan insentif berupa saham, atau yang lebih di kenal dengan singkatan 

Employee Stock Ownership Program (ESOP). ESOP merupakan program 

pemberian opsi saham karyawan berbasis ekuitas yang di berikan oleh perusahaan 

kepada karyawan yang dinilai mempunyai kinerja yang baik. Di Indonesia program 

ini diatur dalam PSAK No 53 (1998) yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 1998. 

Berkembangnya Employee Stock Ownership Program (ESOP) di Indonesia tidak 

luput dari sejarah awal berkembangnya Employee Stock Ownership Program 

(ESOP) di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Seorang ahli hukum yang juga 

investment banker bernama Louis Kelso mempunyai gagasan bahwa sistem 

kapitalis akan menjadi lebih kuat apabila karyawan diikutsertakan dalam 

kepemilikan saham persahaan. Dengan demikian, hubungan hukum antara 

karyawan dengan perusahaan tidak terbatas pada hubungan perburuhan, melainkan 

karyawan juga sekaligus pemilik perusahaan. Sarana yang digunakan untuk 

memberikan kesempatan berpartisipasi dalam kepemilikan saham perusahaan 

adalah melalui program ESOP (Bapepam, 2002) dan pada saat ini baik dinegara 

maju ataupun negara berkembang program ini sudah dilakukan dalam dunia bisnis. 

Opsi saham ditawarkan kepada karyawan sebagai imbalan dan jasa karyawan 

dikompensasi, diukur, dan diakui sebesar nilai wajar instrumen ekuitas yang 

bersangkutan. Melalui pemberian insentif berupa saham, perusahaan 

mengharapkan bahwa akan ada peningkatan performa oleh manager atau karyawan 

yang nantinya akan berdampak juga pada peningkatan performa perusahaan 

(Saputra, 2018). 

Employee Stock Option Plan adalah sebuah program manajemen sumber 

daya manusia berupa program kepemilikan karyawan dalam saham perusahaan di 

mana karyawan tersebut bekerja (Bapepam, 2002). Menurut Klein (1987), ESOP 

adalah rencana penangguhan keuntungan karyawan untuk mendapatkan saham 
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perusahaan. Penelitian The Work Foundation London University (2002) 

menghubungkan efek dari ESOP terhadap kinerja keuangan yang menjelaskan 

bahwa, ESOP mampu mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan perusahaan, meningkatkan cash flow, meningkatkan 

motivasi dan kinerja karyawan, meminimalisir konflik kepentingan antara pemilik 

(principal) dan manajemen (agent). Selain memberi manfaat bagi perusahaan, 

ESOP juga memberikan manfaat bagi para karyawan, dimana para karyawan akan 

berupaya meningkatkan nilai kepemilikan sahamnya melalui peningkatan 

kompetensi dan kinerja dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga pada periode 

berikutnya ketika saham tersebut dapat dijual, para karyawan akan memperoleh 

keuntungan dari selisih harga jual (pasar) dengan harga beli sahamnya (Bapepam, 

2002). Keuntungan riil akan diperoleh jika karyawan sudah boleh menjual saham 

yang mereka miliki minimal setelah tiga tahun masa eksekusi ESOP. Pelaksanaan 

ESOP dibagi berdasarkan beberapa tahapan (event) yaitu tahap pengumuman, tahap 

hibah opsi dan tahap eksekusi saham dengan waktu pergeseran setiap tahap rata- 

rata 3 tahun. Harga eksekusi merupakan harga yang memiliki potensi keuntungan 

dijadikan sebagai pedoman dasar untuk membandingkan dengan harga pasar di 

tahun berikutnya, sehingga karyawan yang sudah menerima ESOP secara otomatis 

mereka merasa sudah memiliki saham perusahaan dan berusaha meningkatkan 

harga pasar saham dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan tempat mereka 

bekerja (Putu Nuniek dan I Dewa, 2016). 

Perusahaan yang mengadopsi ESOP diharapkan akan memiliki karyawan 

yang kinerjanya lebih efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan kinerja 

keuangan dengan laba yang tinggi. Sementara perusahaan yang tidak mengadopsi 

ESOP hanya bekerja untuk mendapatkan gaji, sehingga mereka bekerja hanya 

untuk memenuhi jam kerja tanpa adanya motivasi tambahan. Menilai kinerja 

perusahaan umumnya menggunakan kinerja keuangan dari perusahaan. Rasio 

kinerja keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan ESOP dalam 

penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas (Monika, 2019). Profitabilitas 

adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio profitabilitas bertujuan 
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untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas 

manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Nurhidayati et al, 2019). 

Oleh karena itu, kinerja keuangan pada penelitian ini diukur menggunakan delta 

return on asset (ROA), return on equity (ROE) dan net profit margin (NPM). 

Semakin besar return on asset (ROA), return on equity (ROE), net profit margin 

(NPM) suatu perusahaan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

perusahaan tersebut dan menunjukkan semakin efisien perusahaan tersebut dapat 

mengatur kekayaan yang dimiliki (manajemen aset). Begitupun sebaliknya jika 

return on asset (ROA), return on equity (ROE), net profit margin (NPM) rendah 

maka manajemen aset perusahaan tersebut kurang efisien (Monika, 2019). 

Fenomena Employee Stock Ownership Program (ESOP) di Indonesia setiap 

tahunnya relatif berfluktuasi. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh, jumlah 

emiten dan perusahaan publik yang memulai pelaksanaan program ESOP selama 

delapan tahun terakhir. 

Gambar 1.1 

Grafik perusahaan yang menerapkan ESOP tahun 2011 - 2018 

Sumber : www.idx.co.id / Indonesia Capital Market Directory (ICMD) 
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Berdasarkan grafik diatas Pada tahun 2012-2015 perusahaan yang 

menerapkan program ESOP mengalami kenaikan. Tahun 2016-2017 mengalami 

penurunan tetapi tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. Dengan melihat jumlah 

data yang ada dapat disimpulkan bahwa ketertarikan perusahaan yang menerapkan 

program ESOP sudah cukup tinggi. Hal tersebut menunjukan masih banyaknya 

perusahaan yang ingin mempertahankan karyawan kunci untuk meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan dengan program ESOP. Mempertahankan karyawan 

kunci dengan pemberian program ESOP mampu meningkatkan produktifitas dan 

loyalitas karyawan pada perusahaaan, sehingga mampu memberikan kontribusi 

yang positif untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Riyanto, 2019). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang 

menerapkan program ESOP berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Terdapat 

berbagai penelitian terdahulu yang menganalisa dampak ESOP terhadap kinerja 

perusahaan yang dilakukan di berbagai negara, namun hasil penelitian tersebut 

masih sangat beragam. Richter dan Scrhader (2017) meneliti 1.115 perusahaan 

yang berasal dari 5 negara di Eropa yaitu Jerman, Spanyol, Perancis, Italia dan 

Inggris dalam kurun waktu 2006 hingga 2008 dan menyimpulkan bahwa penerapan 

ESOP memiliki hubungan yang positif dengan kinerja keuangan perusahaan di 

Inggris dan Perancis namun berdampak negatif terhadap perusahaan di Jerman. 

Hasil penelitian yang beragam juga ditemukan di Indonesia seperti diantaranya 

hasil dari penelitian Nathania (2017) memperoleh hasil terdapat perbedaan ROA, 

CR, DAR dan TATO sebelum dan sesudah penerapan ESOP. Selain itu Daletha 

(2016) menunjukkan bahwa perkembangan kinerja perusahaan yang terdiri dari 

ROA, TATO, CR, dan DER hasilnya adalah berfluktuatif. Menurut Gomulya, 

(2018) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan ROA, DAR, NPM sebelum dan sesudah perusahaan 

mengadopsi ESOP. Namun apabila kinerja keuangan diproksikan dengan ROE, 

maka terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

perusahaan mengadopsi ESOP. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin membuktikan apakah program 

ESOP dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia, sehingga 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH MENERAPKAN 

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2019”. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dan 

terdapat adanya research gap berupa inkonsistensi hasil temuan penelitian- 

penelitian terdahulu tentang analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah menerapkan Employee Stock Option Program (ESOP) sehingga penulis 

dapat membuat rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

setelah menerapkan Employee Stock Option Program (ESOP) pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2019? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan setelah menerapkan Employee Stock Option Program (ESOP) 

pada perusahaan yang terdaftar di bei periode 2011–2019. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memperoleh bukti empiris 

mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

perusahaan menyelenggarakan Employee stock option program (ESOP). 
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2. Manfaat Praktik 

 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai 

Employee Stock Option Program (ESOP) sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

penyelenggaran program ini. 
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