
I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Dalam teori keagenan hubungan manajer dan pemegang saham digambarkan 

sebagai hubungan antara agent dan principal (Schoereder, 2001 dalam Purwianti,

2009). Dimana manajer yang mengelola perusahaan bertindak sebagai agent dan 

pemegang saham sebagai principal. Tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham dengan memaksimalkan 

seluruh sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan ini maka manajer yang 

diangkat oleh pemegang saham harus mengambil keputusan bisnis dan bertindak 

untuk kepentingan pemegang saham.

Manajer sebagai pengelola perusahaan diasumsikan mengetahui lebih banyak 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan dengan pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai pengelola 

manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemegang saham.

Pada perusahaan yang sudah go public, awalnya saham dimiliki oleh para

manajer, pemilik, pegawai-pegawai kunci, dan hanya sejumlah kecil yang dimiliki 

investor. Ketika perusahaan ingin mengembangkan usahanya maka perlu



ditentukan cara untuk menambah jumlah dari kepemilikan dengan menerbitkan 

saham baru yang dapat dijual dengan berbagai cara misalnya dijual kepada 

pemegang saham yang sudah ada, dijual kepada karyawan lewat program 

Employee Stock Option Plan (ESOP), menambah saham lewat dividen yang tidak 

dibagi (dividend reinvestment plan), dijual kepada pembeli tunggal (investor 

institusi) secara privat, atau ditawarkan kepada publik.

Program opsi saham karyawan atau yang dikenal dengan sebutan Executive and 

Employee Stock Option Plans atau Employee Stock Ownership Plan merupakan 

salah satu kebijakan jangka panjang perusahaan yang melibatkan psikologi tenaga 

kerja dalam bentuk program kompensasi yang berbasis ekuitas (saham). Program 

ini dilaksanakan untuk menghargai kinerja jangka panjang karyawan secara luas 

(para eksekutif dan karyawan) terhadap perusahaaan. Di Indonesia program ini 

diatur dalam PSAK Nomor 53 yang mengatur tentang Akuntansi Kompensasi 

Berbasis Saham yang berlaku efektif  mulai 1 Oktober 1998 (IAI, 2007). Opsi 

saham ditawarkan kepada karyawan sebagai imbalan dan jasa karyawan yang 

dikompensasikan, diukur dan diakui sebesar nilai wajar instrumen ekuitas yang 

bersangkutan (Astika, 2005).

Program Opsi Saham Karyawan (POSK) atau dikenal dengan Employee Stock 

Option Plan (ESOP) adalah salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, terutama karyawan eksekutif, untuk menghargai eksekutif atas kinerja 

jangka panjang perusahaan. Jadi Employee Stock Option Plan (ESOP) merupakan 

penyertaan karyawan dalam kepemilikan saham karyawan terbatas pada tingkat



karyawan tertentu seperti direksi, manajemen, serta karyawan pada posisi 

manajerial lainnya (Asyik, 2007).

Employee Stock Option Plan (ESOP) merupakan program kepemilikan karyawan 

atas saham perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan sense of belonging 

sehingga meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja perusahaan 

(Purwianti, 2009). Sebagai insentif untuk menghargai kinerja jangka panjang 

perusahaan, Employee Stock Option Plan (ESOP) merupakan langkah efektif 

untuk mempersempit problem keagenan dan menurunkan agency cost melalui 

penyejajaran kepentingan para eksekutif dengan para pemegang saham (Brenner 

et.al., 2000 dalam Astika, 2008). Kepemilikan tersebut akan memberikan feeling 

yang besar terhadap kepuasan juga komitmen dan kontrol kepada perusahaan 

(Klein, 1987 dan Frech,1987 dalam Astika, 2005). Program ini telah digunakan 

secara luas dalam perencanaan dan kompensasi oleh perusahaan yang terdaftar di 

pasar modal (Chance et.al., 2000 dalam Astika, 2008).

Employee Stock Option Plan (ESOP) diharapkan dapat meningkatkan kinerja agen 

yang akan tercermin dalam informasi laba akuntansi. Secara teoritis kompensasi 

yang berbasis ekuitas secara tidak langsung akan mendistilasi keberadaan tenaga 

kerja sehingga dalam jangka panjang perusahaan akan memiliki karyawan yang 

secara umum berkualitas dan memegang konsep proprietary dalam menjalankan 

tugas-tugas perusahaan (Herdinata, 2006). Karyawan yang potensial dan 

merupakan key person dapat ditahan dan dimanfaatkan melalui pemberian saham 

dan opsi untuk membeli saham melalui program Employee Stock Option Plan



(ESOP). Hal ini sangat menguntungkan bagi manajemen perusahaan karena para 

karyawan dapat mengetahui harga saham di pasar dan dengan sendirinya 

mengetahui berapa besar keuntungan yang diperolehnya. Para karyawan juga 

memperoleh keuntungan karena tidak langsung dikenakan pajak penghasilan yang 

baru akan dikenakan saat mereka menjualnya.

Investor harus berhati-hati dalam pembuatan keputusan investasi melalui 

pemahaman informasi yang berhubungan dengan perusahaan yang menerbitkan 

saham walaupun itu adalah perusahaan tempatnya bekerja. Analisis yang dapat 

digunakan untuk mengukur nilai investasi berbentuk saham adalah analisis 

fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental menitikberatkan pada 

data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan 

apakah harga saham sudah diapresiasikan secara akurat. Kondisi fundamental 

perusahaan turut mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi 

program Employee Stock Option Plan (ESOP).

Penelitian ini memfokuskan pada kondisi keuangan sebagai faktor fundamental 

perusahaan yang dianalisis melalui analisis rasio keuangan untuk menemukan 

perbandingan terhadap kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

menerapkan program Employee Stock Option Plan (ESOP). Penelitian ini 

didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwianti (2009) 

yang melakukan penelitian untuk menguji pengaruh faktor fundamental 

perusahaan terhadap pengadopsian Employee Stock Option Plan (ESOP) oleh 

perusahaan publik.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul : ”ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM 

DAN SESUDAH EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (ESOP) PADA 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK 

INDONESIA”

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat perbandingan yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sebelum dan sesudah melakukan pengadopsian Employee Stock Option 

Plan (ESOP).

C.  Batasan Masalah

Dengan memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang 

lingkup dan arah yang jelas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai 

berikut :

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek

Indonesia dan tidak didelisting selama priode penelitian 2003 – 2006.

2. Perusahaan perbankan yang sudah melakukan program Employee Stock Option

Plan (ESOP) baik bagi manajer maupun karyawannya pada tahun 2003 – 2006.



3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode penelitian 

yaitu tahun 2000 – 2006.

D.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang 

perbandingan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah menerapkan program Employee Stock 

Option Plan (ESOP).

E.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada para investor mengenai pengaruh pengadopsian 

Employee Stock Option Plan (ESOP) terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang dilaporkan oleh perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).

2. Memberikan gambaran bagi pengguna informasi yaitu perusahaan mengenai 

perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan 

Employee Stock Option Plan (ESOP).

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi.



4. Sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  regulator  dalam membuat  kebijakan yang 

berpengaruh  terhadap  pasar modal  seperti  Bappepam,  Pemerintah  dan  pihak 

lainnya.

5. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja 

keuangan dan Employee Stock Option Plan (ESOP).


