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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pendahuluan 

Memasuki era pasar global, persaingan di dunia usaha semakin ketat, yang 

menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan 

agar dapat bertahan atau bahkan lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu 

mengembangkan suatu strategi yang tepat agar bisa mempertahankan 

eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu usaha untuk menjadikan 

perusahaan semakin besar dan kuat adalah melalui perogram-program yang 

menunjang kinerja perusahaan, salah satunya adalah melalui Employee Stock 

Ownership Program (ESOP). 

Program kompensasi kepemilikan saham karyawan di Indonesia, dikenal 

dengan istilah Employee Stock Ownership Program (Bapepam,2002). Program 

ini dapat dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaitu pembelian saham 

perusahaan, pemberian saham dalam bentuk bonus, pemberian opsi saham 

karyawan, dan beberapa pendekatan lainnya (Astika, 2012). Berdasarkan 

kajian dari Bapepam (2002), disebutkan bahwa perusahaan publik pada 

umumnya lebih memilih untuk menerapkan pendekatan dalam bentuk opsi 

saham karyawan. Hal ini disebabkan, apabila dibandingkan dengan pendekatan 

kompensasi saham lainnya, program opsi saham karyawan lebih memiliki 

potensi untuk mendorong karyawan memberikan kinerja terbaiknya dalam 

kurun waktu yang panjang yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 
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Kinerja perusahaan yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

dibuat oleh pihak manajemen. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak 

manajemen secara teratur merupakan salah satu faktor yang mencerminkan 

kinerja perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari 

proses akuntansi yang disediakan dalam bentuk kuantitatif, dimana informasi-

informasi yang disajikan di dalamnya dapat membantu berbagai pihak (internal 

maupun eksternal) dalam pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh 

bagi kelangsungan hidup perusahaan. Informasi lengkap, akurat, relevan dan 

tepat waktu sangat diperlukan. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengukuran 

kinerja keuangan berdasarkan data akuntansi, maka timbulah pemikiran 

pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai (value based). Pengukuran 

tersebut dapat dijadikan dasar bagi manajemen perusahaan dalam pengelolaan 

modalnya, rencana pembiayaan, wahana komunikasi dengan pemegang saham 

serta dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan insentif bagi karyawan 

(Tunggal 2001). Dengan value based sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, 

manajemen dituntut untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran value 

added yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Economic Value Added 

(EVA). 

Adanya Economic Value Added (EVA) menjadi relevan untuk mengukur 

kinerja yang berdasarkan nlai (value), karena EVA adalah ukuran nilai tambah 

ekonomis yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau 

strategi manajemen. Economic Value Added (EVA) atau nilai tambah ekonomis 
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(NITAMI) adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi 

dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat 

tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

(Operating Cost) dan biaya modal (Cost of Capital) (Tunggal, 2001:1). 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan 

ESOP dengan pendekatan Economic Value Added (EVA). 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang listing di BEI sebelum dan 

sesudah menerapkan Employee Stock Ownership Program (ESOP) ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu dibuat agar nantinya pembahasan terhadap penelitian 

ini tidak meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

listing di BEI yang diambil satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah 

menerapkan Employee Stock Ownership Program (ESOP). 

2. Analisis yang dilakukan hanya terbatas pada analisis Economic Value Added 

(EVA). 
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3. Komponen penghitung Economic value Added (EVA) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah NOPAT (Net Operating Profit After Taxes), 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) dan modal yang diinvestasikan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Menguji kinerja keuangan untuk perusahaan yang listing di BEI sebelum 

dan sesudah menerapkan Employee Stock Ownership Program (ESOP). 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini menambah pengetahuan bagi penulis mengenai manfaat 

laporan keuangan sebagai signal terjadinya Financial Distress pada suatu 

perusahaan dengan analisis Economic Value Added (EVA). Penelitian yang 

disajikan dalam karya tulis ini, diharapkan bisa menjadi refrensi bagi peneliti 

selanjutnya dengan tema penelitian yang sama. 

 

2. Praktis 

Penelitian ini merupakan informasi mengenai tingkat kesejahteraan 

perusahaan bagi stakeholder, dimana kesejahteraan hanya dapat tercipta 

manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal, 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan terkait dengan 

masalah tersebut. 


