
 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dewasa ini perkembangan ekonomi begitu pesat serta perkembangan 

dunia yang mengarah kepada globalisasi, akan mempunyai pengaruh yang cukup 

kuat terhadap tingkat perekonomian di Indonesia yang telah mengalami krisis 

ekonomi. Sebagai salah satu bagian dari perekonomian di dunia, manajemen 

usaha pada suatu emiten atau perusahaan, khususnya perusahaan publik di 

Indonesia tentu saja tidak akan terlepas dari pengaruh praktek manajemen yang 

ada di negara – negara lain yang perkembang manajemen usahanya telah 

mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi bila di bandingkan dengan 

Indonesia. 

 Praktek manajemen yang ada pada suatu emiten tersebut salah satunya 

adalah di perkenalkannya salah satu pogram manajemen sumber daya manusia 

yang berupa pogram kepemilikan karyawan dalam saham perusahaan dimana 

karyawan tersebut bekerja. Pogram tersebut dikenal dengan nama pogram 

kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock Ownership Program, ESOP). 

 Penerapan ESOP ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan untuk dapat menarik perhatian para karyawanya. Semua karyawan 

mendapat kesempatan dan berhak untuk memiliki saham pada perusahaan tempat 

dimana dia bekerja. Tetapi tidak semua karyawan dapat mendapatkan kesempatan 

tersebut karena kepemilikan saham ini hanya akan diberikan kepada karyawan 

yang memiliki kinerja baik atau berprestasi, sebab salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi pendapatan perusahaan adalah adanya pemberian penghargaan 

yang sesuai dengan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan 

(Sinungan 2005;68). Pihak perusahaan berhak memberikan bonus kepada 

karyawan yang berprestasi dalam bentuk saham, dimana saham tersebut ESOP. 

 Dari hal tersebut diatas, maka diterapkan ESOP pada suatu perusahaan 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan perusahaan 



tersebut untuk memiliki saham pada perusahaan tempatnya bekerja. Namun, untuk 

memperoleh saham tersebut, karyawan haruslah menjadi karyawan yang 

berprestasi dengan kinerja yang baik, agar pihak perusahaan dapat memberikan 

bonus berupa saham kepada karyawan tersebut. Disinilah karyawan dipacu untuk 

memiliki kinerja yang baik dan berprestasi untuk bisa memiliki saham pada 

perusahaanya. 

 Apabila karyawan telah memiliki saham, maka seharusnya karyawan 

tersebut pun dapat lebih meningkatkan kinerjanya lagi. Ini dikarenakan karyawan 

merasa ikut memiliki (sense of belonging) pada tempat mereka bekerja, sehingga 

karyawan akan termotivasi untuk memajukan perusahaan tempatnya bekerja. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Studi 

Penerapan ESOP pada tahun 2002, bahwa ESOP ini merupakan strategi positif 

yang dapat membuat perusahaan lebih kuat, memberi imbalan pada karyawan dan 

pada akhirnya meningkatkan nilai partisipasi pemilik perorangan dalam 

perusahaan. 

 Dengan adanya fenomena yang terjadi tersebut di atas, perusahaan tersebut 

memperoleh keuntungan daripada sebelumnya. ESOP telah mendorong karyawan 

untuk bekerja lebih giat karena karyawan merasa bahwa perusaan adalah 

miliknya, sehingga perusahaan memperoleh peningkatan keuntungan. Selain itu, 

keuntungan lain untuk perusahaan tersebut adalah image keluarga terhadap 

karyawan sangat baik. 

 Dari sini maka dapat dikatakan bahwa penerapan ESOP memiliki 

hubungan yang erat dengan tingkat kinerja karyawan. ESOP dapat dikatakan 

berhasil jika perusahaan yang menerapkan memperoleh peningkatan keuntungan. 

Peningkatan ini tentunya sangat berkaitan dengan kinerja dari karyawanya, 

sehingga penerapan ESOP secara tidak langsung akan mempengaruhi 

produktivitas karyawan. 

 Telah banyak perusahaan multinasional yang ada di Indonesia telah 

menjalankan ESOP. Pada umumnya Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan 

(ESOP) dijalankan oleh sektor publik 



 Sebagaimana setiap perusahaan pada umumnya dalam menjalankan 

usahanya pasti menginginkan karyawanya memiliki kemampuan produktivitas 

yang tinggi dalam bekerja. Ini merupakan keinginan yang ideal bagi perusahaan 

yang berorientasi pada profit, sebab bagaimana mungkin perusahaan memperoleh 

keuntungan apabila didalamnya di isi oleh orang yang tidak produktif. 

 Akan tetapi, terkadang perusahaan tidak mampu membedakan mana 

karyawan yang produktif dan mana yang tidak produktif. Hal ini disebabkan 

perusahaan kurang memiliki sense of business yang menganggap karyawan 

sebagai investasi yang akan memberikan profitabel. Perusahaan lebih terfokus 

dalam upaya pencapaian target. Perusahaan lupa kalau karyawan adalah investasi 

yang perlu dipelihara agar tetap dapat berproduksi dengan baik. 

 Selain daripada tujuan mencari keuntungan yang sebesar – besarnya (profit 

oriented) untuk melaksanakan kelangsungan hidup perusahaan (goig concern) 

dalam tingkat persaingan yang semakin ketat perusahaan juga harus 

memperhatikan tingkat kepuasan karyawannya selama mereka mengabdi pada 

perusahaan karena kenaikan produktivitas sumber daya manusia dalam sebuah 

perusahaan dapat berarti penciptaan kesejahteraan perusahaan semakin tinggi dan 

tujuan perusahaan semakin mudah untuk tercapai. 

 Dengan adanya penerapan pogram kepemilikan saham oleh karyawan 

(Employee Stock Ownership Program, ESOP) pada perusahaan diharapkan 

karyawan akan merasa puas dengan kebijakan perusahaan dalam memberikan 

penghargaan (Reward) kepada karyawan yang berprestasi yang berupa pemberian 

kesempatan kepada karyawan agar karyawan tersebut dapat memiliki saham 

perusahaan. 

 Dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apakah dengan 

adanya Employee Stock Ownership Program (ESOP), perusahaan dapat 

meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Selain itu, penelitian ini juga akan 

bermanfaat bukan saja bagi penulis, tetapi akan bermanfaat juga bagi perusahaan 

dalam menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dalam meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 



 Untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan sebelum 

dan sesudah terbentuknya Employee Stock Ownership Program (ESOP), dan 

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya dengan 

melihat perbandingan tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan, hal ini 

tertuang dalam judul penelitian. 

 

 “ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PRODUKTIVITAS 

 TENAGA  KERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH 

 PENERAPAN  EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM  (ESOP)” 

 

1.2  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

 Hal – hal yang kemudian diteliti dalam penelitian ini diberi 

pengidentifikasian masalah dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah dan 

batasan masalah pada penelitian ini akan dibahas sebagai berikut: 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat di 

identifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan sebelum 

diterapkannya ESOP 

2. Bagaimanakah tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan setelah 

diterapkannya ESOP 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat produktivitas tenaga 

kerja perusahaan sebelum dan sesudah penerapan ESOP. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, 

maka penulis memutuskan untuk membatasi penelitian yang dilakukan. 

Pembatasan penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelitian ini produktivitas tenaga kerja perusahaan yang akan dikaji 

adalah produktivitas parsial yang merupakan nilai dari output dengan salah 



satu jenis input, bukan produktivitas total perusahaan yang merupakan nilai 

dari output dengan sekumpulan seluruh input. 

2. Data penelitian diambil dalam laporan keuangan (laporan laba rugi dan 

ikhtisar operasi) tiga tahun sebelum dan sesudah penerapan ESOP. 

3. Penulis hanya meneliti kontribusi penerapan ESOP terhadap tingkat 

produktivitas tenaga kerja pada perusahaan, sementara faktor lain yang dapat 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja tidak diteliti. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam suatu 

perusahaan sebelum dan sesudah penerapan ESOP. Data dan informasi tersebut 

digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

gelar sarjana. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menghitung dan mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja sebelum 

penerapan ESOP 

2. Untuk menghitung dan mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja sesudah 

penerapan ESOP. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

produktivitas tenaga kerja sebelum dan sesudah penerapan ESOP. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

relevan serta dapat digunakan oleh: 

1. Bagi Penulis 

      Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah        

 yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai 

 kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada. 

 

 



2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sistem manajemen perusahaan 

dalam  rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

 Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia yang 

tengah menuju era globalisasi. Setiap perusahaan dituntut untuk menghasilkan 

laba seoptimal mungkin agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Dalam suasana persaingan yang semakin ketat dan aktivitas 

perusahaan yang semakin kompleks, perusahaan tetap harus mampu mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

 Dalam usaha – usaha pencapaian tujuan perusahaan jangka panjangnya, 

setiap perusahaan harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan perusahaan 

secara efisien dan berkesinambungan. Setiap perusahaan harus selalu berusaha 

untuk meningkatkan produktivitasnya. Upaya peningkatan produktivitas semakin 

diperhatikan dalam era globalisasi ini dan dianggap sebagai persyaratan pokok 

untuk dapat memenangkan persaingan. 

 Secara umum produktivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara hasil 

nyata maupun fisik (barang-barang dan jasa) dengan masukan (input) yang 

sebenarnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Sinungan (2005;12). 

 Adapun pendapat produktivitas secara umum menurut Horngren, Foster, 

dan Datar (1997;873) bahwa produktivitas merupakan ukuran antara masukan 

yang secara aktual dipakai (baik secara fisik ataupun biaya yang digunakan) dan 

keluaran yang dihasilkan, dimana semakin sedikit masukan yang digunakan untuk 

keluaran tertentu atau semakin tinggi keluaran yang dihasilakan untuk masukan 

tertentu, akan semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. 

 Produktifitas dapat dipandang sebagai pemanfaatan secara itensif terhadap 

sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, mesin, modal dan semberdaya 

lainnya, yang apabila diukur secara tepat akan menunjukan kinerja yang efisien. 



Oleh karena itu produktivitas dapat menjadi ukuran efisiensi tenaga kerja, modal, 

peralatan, dan waktu. 

 Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar produktivitas merupakan 

perbandingan antara output dan input, dimana outputnya berupa barang atau jasa, 

sedangkan inputnya dapat berupa mesin, bahan baku, tenaga kerja, market, 

manajemen, dan modal. Diantara berbagai jenis input yang ada, tenaga kerja 

merupakan faktor yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Beberapa parameter 

input tenaga kerja untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dapat berupa satuan 

waktu, jumlah orang, nilai, biaya (rupiah), dan keahlian.     

 Produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil kerja 

yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan per satuan waktu. Tenaga kerja 

dapat dinyatakan efisiensi atau produktif apabila dengan input tertentu dapat 

menghasilkan output yang maksimal.  

 Berbicara mengenai produktivitas tenaga kerja, tidak terlepas dari peranan 

perusahaan dalam memberikan kepuasan atas keinginan yang diharapakan oleh 

karyawanya. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk tujuan ini, salah 

satu cara yang penting adalah dengan memberikan kompensasi. Kompensasi 

adalah pemberian penghargaan kepada seseorang atas prestasi kerjanya. 

Kompensasi yang diberikan diantaranya dapat berupa gaji, upah, isentif dan 

kesejahteraan karyawan (benefit and service). Ada pula kompensasi yang 

dinamakan ESOP. 

 Secara garis besar ESOP merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

karyawan dimana seluruh karyawan berhak untuk mendapatkan saham tersebut 

dengan syarat memiliki prestasi yang baik. Ken little (2001;3) berpendapat bahwa 

ESOP adalah hak yang dihadiahkan oleh pihak perusahaan kepada karyawanya 

untuk membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga tertentu dan 

periode yang ditentukan pula. 

 ESOP merupakan suatu pogram yang bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi karyawan dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Selain itu 

ESOP juga dapat menciptakan keselarasan kepentingan antara misi dari para 

karyawan dan pejabat eksekutif dengan kepentingan misi pemegang saham, 



sehingga tidak ada benturan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak – 

pihak yang menjalankan kegiatan usaha perusahaan. 

 Hal tersebut didasari oleh suatu teori yang dinamakan teori agensi. Teori 

agensi adalah teori yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pihak 

karyawan dan pemilik dimana pihak pemilik menginginkan keuntungan yang 

sebesar – besarnya dengan beban minimal sedangkan pagawai menginginkan gaji 

yang maksimal. Diharapkan dengan diterapkan ESOP, hal tersebut dapat teratasi 

karena dengan kepemilikan saham perusahaan, karyawan tersebut juga merupakan 

pemilik perusahaan sehingga mempunyai satu tujuan yang sama. Karyawan 

sebagai pemilik perusahaan menginginkan laba yang maksimal atau deviden yang 

tinggi dan diharapkan produktivitas kerja perusahaan akan lebih baik karena untuk 

meningkatkan deviden, karyawan harus meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Tingkat produktivitas tenaga kerja diharapkan dapat meningkat dengan 

pertimbangan bahwa ESOP akan mendorong sense of belonging, sense of 

responsibility, dan self of correction.   

 Namun tidak semua perusahaan dapat menerapkan dan melaksanakan 

ESOP dengan baik. Menurut Pengawan Pasar Modal (2002) terdapat beberapa 

kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan ESOP, diantanya 

adalah kurangnya tingkat pemahaman perusahaan terhadap pogram ESOP,  

kurangnya pengetahuaan karyawan terhadap manfaat dari ESOP, dan kurangnya 

tenaga profesional dalam merancang administrasi ESOP. 

 Selain itu menurut Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan 

Publik di Pasar Modal Indonesia (2002), penerapan ESOP di Indonesia belum 

optimal karena tidak ada perangkat hukum yang mengatur ESOP secara khusus, 

baik ditijau dari aspek pasar modal, perpajakan, maupun ketenagakerjaan. Hal ini 

mengakibatkan penerapan ESOP dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang 

sesungguhnya tidak secara khusus didesain untuk mengatur ESOP. Selain itu, 

untuk perusahaan tertutup yang belum go public tetapi ingin melakukan program 

ini masih dibatasi dengan ketentuan penawaran umum mengingat belum adanya 

ketentuan khusus tentang ESOP. 

  



Dengan demikian, sebagai landasan berpikir ilmiah berikut digambarkan 

sistematika kerangka berpikir penelitian ini. 
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1.6 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yang mengkhususkan pada studi komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk 

tujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta – fakta serta sifat dan hubungan fenomena yang diselidiki. 

 Pengertian metode deskriptif menurut Moh Nazir (1999;63) adalah 

“Metode penelitian untuk membuat gambaran terhadap fenomena – fenomena, 

menerangkan hubungan, menguji hipotesa – hipotesa, membuat prediksi serta 

mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang diinginkan”. 

 

1.6.1 Variabel Penelitian 

 Sesuai judul yang dipilih yaitu “ Analisis Perbandingan Tingkat 

Produktivitas Tenaga Kerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Employee Stock Ownership Program (ESOP)”. Maka dalam hal ini terdapat dua 

variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. X1  (tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan sebelum ESOP) 

2. X2  (tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan sesudah ESOP) 

 

1.6.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu; 

1. Hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan sebelum dan 

sesudah Employee Stock Ownership Program (ESOP) 

2. Hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan sebelum dan 

sesudah Employee Stock Ownership Program (ESOP) 

 

1.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian 

ini adalah sbb; 



 

1. Penelitian Lapangan  

      Peneltian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang secara 

 langsung melibatkan perusahaan sebagai objek penelitian, dan teknik – teknik 

 yang digunakan penulis adalah;  

a. wawancara / tanya jawab secara informal dengan pihak yang terkait untuk    

mendapatkan penjelasan mengenai hal – hal yang berhubungan dengan     

produktivitas tenaga kerja dan ESOP. 

b. Studi dokumentasi, yaitu peninjauan terhadap dokumen perusahaan 

 dengan mengumpulkan, menelaah dan menganalisis dokumen tersebut 

 yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan mempelajari, meneliti, 

mengkaji, serta menelaah literatur – literatur yang ada kaitannya dengan 

masalah yang  diteliti. Kegunaan studi kepustakaan ini adalah untuk 

memperoleh dasar – dasar teori yang dapat digunakan sebagai landasan teori 

dalam menganalisa masalah yang diteliti, juga sebagai pedoman untuk 

melaksanakan studi dan penelitian lapangan.      

 

 1.8  Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Penelitian ini akan dilakukan pada dua perusahaan yakni PT Indosat, Tbk 

dan PT Telkom,Tbk  yang dilaksanakan pada bulan Maret. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


