
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

teori yang mendasari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

 Tingkat produktivitas kerja karyawan untuk PT Indosat, Tbk sebelum 

penerapan ESOP memiliki rata-rata sebesar 1119.4609 yang artinya bahwa rata-

rata setiap karyawan dapat memberikan sumbangan kepada perusahaan selama 3 

(tiga) tahun sebesar Rp 1.119.460.900. dan untuk PT Telkom, Tbk tingkat 

produktivitas kerja karyawan sebelum penerapan ESOP ini sebesar 99.1039 yang 

artinya setiap karyawan dapat memberikan sumbangan kepada perusahaan selama 

tiga tahun sebesar RP 99.103.900 

 Sedangkan tingkat produktivitas kerja karyawan setelah penerapan ESOP 

untuk PT Indosat, Tbk memiliki rata-rata sebesar 1655.4206 yang artinya rata-rata 

setiap karyawan berperan dalam menghasilkan Rp. 1.655.420.600 dalam 3 (tiga) 

tahun, dan untuk PT Telkom tingkat produktivitas kerja karyawan setelah 

penerapan ESOP ini sebesar 154.5317 yang artinya rata-rata setiap karyawan 

berperan dalam menghasilkan Rp 154.531.700 selama tiga tahun. 

 Bila dibandingan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja karyawan 

sebeum penerapan ESOP, tingkat produktivitas kerja karyawan sesudah penerapan 

ESOP lebih tinggi secara singnifikan. Hal tersebut didukung oleh pengujian 

hipotesis dan perhitungan statistik dimana diperoleh t hitung lebih kecil dari –t 

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas kerja karyawan 

sesudah penerapan ESOP lebih tinggi  secara signifikan dari tingkat produktivitas 

kerja karyawan sebelum penerapan ESOP. 

 

 

 



5.2 Saran 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan masukan 

bagi pihak-pihak yang terkait yaitu perusahaan dan peneliti lain yang tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Employee Stock Ownership Program (ESOP). 

1. Saran bagi perusahaan 

a. Diharapkan agar dapat melanjutkan pelaksanaan program ESOP 

karena penerapan ESOP mempunyai dampak yang positif bagi 

perusahaan. Secara tidak langsung ESOP dapat meningkatkan 

tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan, sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan perusahaan 

secara keseluruhan sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu meraih 

keuntungan yang maksimal. 

b. Perusahaan diharapkan lebih memahami hal – hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan ESOP.  

 

2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

topik yang sama disarankan  untuk menggunakan penyesuaian nilai 

laporan keuangan terhadap nilai kurs Dollar agar tercemin 

perbandingan sesungguhnya dari penerapan ESOP. 

b. Penelitian juga dapat dilakukan untuk meneliti hubungan antara 

adanya pemberian ESOP terhadap variabel lain serta melakukan 

penelitian dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak. 

  

   

 


