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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran ESOP perusahaan yang terdafar di BEI cenderung 

mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,61%, 

profitabilitas perusahaan yang terdafar di BEI cenderung 

mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar  Rp 23,84, 

ukuran perusahaan perusahaan yang terdafar di BEI cenderung 

mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar Rp 30,34 

Milyar, dan leverage perusahaan yang terdafar di BEI cenderung 

stabil, mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan 

dengan nilai rata-rata sebesar 60,71%. 

2. ESOP berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan yang terdafar di BEI dengan ukuran perusahaan dan 

leverage sebagai variabel kontrol. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan, adapun saran yang dapat 

dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan agar memaksimalkan pengeluaran jumlah saham 

untuk pelaksanaan ESOP, selain itu juga agar dapat lebih 

disosialisasikan kepada karyawan mengenai pengetahuan dan 

pemahaman tentang ESOP, hal tersebut akan lebih menarik minat 

karyawan untuk mengikuti program ini dan eksekusi dari hak opsi 

saham ESOP akan semakin meningkat sehingga akan terjadi 

peningkatan profitabilitas. Berdasarkan analisis atas perbandingan 
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pelaksanaan ESOP di Indonesia dengan Negara lain maka 

seharusnya sebagian besar dari saham yang diterbitkan untuk 

pelaksanaan ESOP oleh perusahaan bukan merupakan saham 

portepel sehingga hal ini terkait dengan fungsinya sebagai 

kompensasi. Selanjutnya, perusahaan harus mempertimbangkan 

pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui 

konstribusi pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

perusahaan sebagai bentuk bantuan kepada karyawan dalam 

pelaksanaan ESOP.  

2. Bagi Investor agar lebih memiliki tingkat pemahaman terhadap 

program ESOP, sehingga investor dapat menilai latar belakang 

ESOP yang dilakukan perusahaan dan mengestimasi pengaruh 

pelaksanaannya terhadap profitabilitas.  

3. Bagi pemerintah agar menyusun dan membentuk peraturan yang 

baku mengenai permasalahan ESOP serta membentuk lembaga 

untuk mengawasi baik pelaksanaan dan pelaporan ESOP, selain itu 

juga agar menjadikan ESOP sebagai suatu program yang wajib 

dilaksanakan di dalam perusahaan sehingga semua perusahaan 

dapat merasakan peningkatan profitabilitas akibat dari pelaksanaan 

ESOP. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti bidang yang sama, 

sebaiknya perlu dikaji kembali variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini karena masih banyak terdapat kekurangan, seperti : 

a. Diharapkan peneliti dapat menambahkan program 

kepemilikan saham lainnya kedalam penelitian karena 

rata-rata suatu perusahaan tidak hanya menerapkan satu 

program kepemilikan saham karyawan saja melainkan 

sekaligus beberapa program kepemilikan saham karyawan 

lainnya yang tidak tercantum dalam penelitian ini, sehingga 

dapat melakukan analisis terkait perbedaan antara ESOP 

dan program kepemilikan saham lainnya; serta 
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b. Diharapkan peneliti dapat menambah variabel yang 

digunakan dalam penelitian sehingga penelitian akan lebih 

kompleks dan fokus pada permasalahan ESOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


