
 



 



 



 

 

PEMBENTUKAN RETURN SAHAM EKSPEKTASIAN MELALUI 

MANAJEMEN LABA DISEKITAR PERISTIWA PENGUMUMAN 

PROGRAM OPSI SAHAM KARYAWAN 
 

 
 

Oleh 

Ida Bagus Putra Astika 

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
This study discusses earning management issue around announcement of employees 

stock option plan (ESOP). ESOP represent a program aiming to give opportunity to 

employees specially executives to have company share by giving stock option, because 

employees have given service to company as a means to motivate employees specially 

executive   improve   based   on   performance.   Explicitly,   executives   obliged   to 

successfully  apply ESOP, even though ESOP posits risk of losses and also contain 

opportunity to obtain return. Commitment to success, risk of lost and also opportunity 

to get this advantage push them to influence company share market price before and 

after announcement  of ESOP through earning management.  Through these ways, I 

found a mean to reduce potential loss and adversely obtain an advantage  of stock 

option present around event of announcement of ESOP. 

The number of sample available is 38 companies. This sample is taken by purposive 

sampling  of companies which adopting ESOP since 1999 up to 2007. Independent 

variable  which  is placed  in model  1  and  2 is natural  logarithms  of  stock  option 

proportion,  and an independent  variable  which placed in model 3 is discretionary 

accruals. Dependent variable for model 1, 2 and 3 is discretionary accruals. 

Discretionary accruals represent earnings management proxy. Hypotheses tested by 

using regression taking form of semi log regression for hypothesis 1 and 2 and simple 

regression (OLS) for hypothesis 3. 

The result indicates that executives conducting  earning management  by decreasing 

the amount of reported profit before announcement  of ESOP and conduct earnings 

management  by  improving  the  amount  of  profit  reported  after  announcement  of 

ESOP. Result of the examination also indicates that conducted earnings management 

before announcement  has a positive effect on earning management conducted after 

announcement of ESOP. 

 
Keyword:  Employee  Stock  of Option  Plan  (ESOP),  Earning  Management  and the 

Announcement. 



Perkembangan  dunia bisnis yang semakin kompetitif memunculkan  inovasi- 

inovasi yang mengarah pada usaha untuk memenangkan persaingan. Inovasi-inovasi 

membuahkan strategi khususnya strategi kedalam (internal) yang banyak menyentuh 

psikologi  sumber  daya  manusia  yang dimiliki melalui  teknik-teknik  atau program- 

program motivasi. Salah satu program motivasi yang sudah mulai banyak digunakan 

perusahaan adalah program kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock 

Ownership   Plans   atau   ESOPs).   Program   kepemilikan   saham   oleh   karyawan 

merupakan   sebuah  cara  yang  ditempuh  untuk  memberikan   kesempatan   kepada 

karyawan perusahaan untuk memiliki saham perusahaan (pemilik pelaksana). 

Pengadopsian program tersebut juga diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan 

jangka panjang antara pemegang saham dan manajemen perusahaan (Quintero et 

al.,1997; Iqbal, 2000). Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh agar karyawan 

(dalam   arti  luas)   memiliki   saham   perusahaan   atau   menjadi   pemilik   sekaligus 

pelaksana, salah satunya  melalui employee stock option plan (ESOP). Secara umum 

karyawan sebagai pemilik pelaksana akan mencurahkan kemampuannya kepada 

perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat dalam jangka panjang. 

Program  opsi  saham  karyawan  merupakan  salah  satu program  kepemilikan 

saham  oleh  karyawan,  khususnya  karyawan  di  level  eksekutif.  Program  ini mulai 

banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan  yang listing di pasar modal Indonesia. 

ESOP memiliki tujuan yang lebih tegas dibanding degan sistem sejenis lainnya yaitu 

memotivasi sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sebagai suatu program yang 

diputuskan untuk disukseskankan dalam perusahaan, para eksekutif dihadapkan pada 

kondisi sebagai berikut. (1) Jika tidak disukseskan maka para pemegang saham akan 

memberikan   kondite   yang   buruk.   (2)   Jika   disukseskan   maka   eksekutif   dapat 

mengalami  risiko  rugi  jika  harga  pasar  saham  perusahaan  lebih  rendah  dibanding 

dengan  kontrak  harga  yang  disepakati  menjelang  pengumuman  opsi  saham  atau 

melihat peluang untuk mendapatkan return ekspektasian jika sebaliknya. Atas dasar 

alasan poin 2 tersebut para eksekutif perusahaan mengambil insentif untuk 

mempengaruhi harga pasar saham perusahaan melalui manajemen laba disekitar 

peristiwa pengumuman ESOP dengan cara menurunkan jumlah laba yang dilaporkan 

menjelang  pengumuman  ESOP (Astika 2007) dan meningkatkan  jumlah laba yang 

dilaporkan setelah pengumuman ESOP. Tujuannya adalah untuk mendapatkan harga 

kontrak pembelian saham perusahaan yang relatif rendah pada saat opsi jatuh tempo 

sehingga mereka terhindar dari kerugian investasi dan bahkan langkah tersebut dapat 

memberikan potensi  keuntungan dimasa yang akan datang. 

Dalam   investigasinya   Asyik   (2005)   menemukan   bahwa   para   eksekutif 

perusahaan yang mengadopsi ESOP melakukan manajemen laba dengan cara 

menurunkan jumlah laba (income decreasing) yang dilaporkan menjelang hibah opsi 

saham  dan  melakukan  manajemen  laba  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  laba 

(income increasing) yang dilaporkan setelah hibah opsi dilakukan. Tindakan eksekutif 

tersebut mengarah pada potensi keuntungan (selisih harga) atau expected return yang 

disebut dengan nilai intrinsik opsi saham. Namun dalam ESOP juga terdapat peristiwa 

penting lainnya yang juga berpotensi meningkatkan kepemilikan para eksekutif 

perusahaan  yaitu  peristiwa  pengumuman.  Dengan  menggunakan  logika  investigasi 

yang dilakukan  Asyk (2005), studi ini bertujuan  untuk mendapatkan  bukti empiris 

bahwa manajemen laba yang terjadi disekitar peristiwa hibah opsi saham juga terjadi 

disekitar  peristiwa  pengumuman  ESOP,  atau  para  eksekutif  perusahaan  memiliki 

insentif untuk menaikkan potensi kepemilikannya mulai dari peristiwa setelah 

pengumuman ESOP. Terdapat beberapa alasan yang mendukung yaitu (1)jumlah opsi 



saham  yang  akan  dihibahkan  sudah  diputuskan  pada  saat  pengumuman,  (2)para 

eksekutif perusahaan sudah mendapatkan kontrak harga saham serta (3)terdapat 

fenomena bahwa eksekutif perusahaan termotivasi untuk meningkatkan potensi 

keuntungan yang melekat pada harga saham yang sudah disepakati. 

Dari pemaparan  fenomena  ESOP tersebut tujuan studi isi dapat dirumuskan 

sebagai  berikut,  (1) mendapatkan  bukti empiris pengaruh  jumlah opsi saham yang 

diumumkan  pada manajemen laba yang dilakukan dengan cara menurunkan jumlah 

laba yang dilaporkan menjelang pengumuman ESOP, (2) mendapatkan bukti empiris 

pengaruh jumlah opsi saham yang diumumkan pada manajemen laba yang dilakukan 

dengan cara meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan setelah pengumuman ESOP, 

(3) mendapatkan bukti empiris pengaruh manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menurunkan   jumlah   laba   yang   dilaporkan   sebelum   pengumuman   ESOP   pada 

manajemen   laba  yang  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan   jumlah  laba  yang 

dilaporkan  setelah pengumuman ESOP. 

 

Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis 
Gambaran Umum Program Opsi Saham Karyawan 

Opsi saham merupakan hak beli saham dengan harga tertentu yang umumnya 

diberikan   kepada   para   eksekutif   perusahaan   karena   jasanya   mengoperasikan 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Machfoedz, 1999). Program opsi saham 

karyawan (employee stock option plan atau yang disingkat ESOP) merupakan suatu 

program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para karyawan 

khususnya para eksekutif untuk memiliki saham perusahaan melalui pemberian opsi 

saham karena jasa-jasanya  kepada  perusahaan.  Secara psikologi  sebagai  pemegang 

opsi para eksekutif perusahaan ingin supaya opsi saham yang dimilikinya  memiliki 

potensi nilai yang menguntungkan.  Untuk mencapai maksud tersebut mereka dapat 

melakukan dua hal yaitu, meningkatkan kinerja (Mehran,1995; Sanders,1999) dan 

melakukan manajemen laba (Yermark,1997; Asyik, 2005). 

Bagi  perusahaan,  ESOP  dipertimbangkan  sebagai  kompensasi  yang mengambil 

bentuk  akrual  jika  terdapat  persetujuan  harga  beli  yang  telah  ditetapkan  dalam 

program.  Jika  tidak,  pengakuan  dan pengukuran  secara  akuntansi  dipusatkan  pada 

nilai pembelian saham yang disetujui. Nilai kompensasi dan jumlah nilai penyesuaian 

dikredit dengan menambah modal lainnya. Akuntansi opsi saham mencakup, a) 

pencatatan pengakuan opsi saham, b) pencatatan pengakuan biaya opsi saham dan c) 

pencatatan  pemberian  atau  pembatalan  opsi  saham  (Wolk  et  al.,  2001).  Menurut 

PSAK no. 53, opsi saham yang ditawarkan kepada karyawan sebagai imbalan jasa dan 

jasa  karyawan,  kompensasinya  diukur  dan  diakui  sebesar  nilai  wajar  instrumen 

ekuitas yang bersangkutan. Nilai wajar instrumen ekuitas yang dapat dihitung sebagai 

jasa  karyawan  adalah  sebesar  jumlah  netonya,  yaitu  nilai  wajar  setelah  dikurangi 

dengan jumlah yang harus dibayar oleh karyawan pada saat instrumen ekuitas tersebut 

diberikan (IAI, 2007). 

 
Manfaat ESOP 

Kebijakan   ESOP   yang  dijalankan   perusahaan   bersifat   sangat  kompleks. 

Kompleksitas   tersebut  dapat  digambarkan   melalui   manfaatnya   bagi  perusahaan 

sebagai berikut. 

ESOP efektif digunakan untuk mempersempit  konflik keagenan dan berdampak 

pada  peningkatan   kinerja   perusahaan,   karena  memberi   kesan  sebagai  investasi 

keuangan   (financial   investment),   juga   menumbuhkan   perasaan   (feeling)   yang 



berhubungan dengan kepuasan, komitmen serta kontrol kepada perusahaan (Quintero 

et al.,1997; Iqbal, 2000; Carberry, 1996). 

ESOP efektif untuk menurunkan  kos keagenan. Kos keagenan dapat diturunkan 

melalui pensejajaran kepentingan-kepentingan  para eksekutif perusahaan dengan para 

pemegang  saham  melalui  ESOP  (Brenner  et  al.,  2000).  Program  tersebut  telah 

digunakan secara luas dalam perencanaan insentif dan kompensasi terutama pada 

perusahaan-perusahaan yang go publik (Chance et al., 2000). 

ESOP dapat meningkatkan nilai perusahaan. Informasi pelaksanaan ESOP dalam 

suatu perusahaan merupakan bentuk informasi struktur kepemilikan di samping 

informasi tentang laba akuntansi yang ditanggapi pasar (Iqbal, 2000; Colgan, 2001). 

Dalam kondisi harga pasar saham meningkat, perusahaan dapat melakukan penerbitan 

saham baru. Core dan Guay, (2000) menemukan  bahwa sebagian besar perusahaan 

menerapkan kompensasi berbasis saham ketika muncul permasalahan keuangan dan 

kebutuhan akan modal. 

ESOP dapat digunakan untuk membuka hubungan dengan bank. Suatu jalan yang 

unik di mana perusahaan dapat menggunakan ESOP untuk meminjam uang melalui 

penyampaian rencana opsi saham yang diprogramkan. Ketika pembayaran pinjaman 

tiba, perusahaan memunggut kontribusi yang dapat dikurangkan kepada para peserta 

program, sedang disisi yang lain bunga pinjaman selalu dikurangkan pada pendapatan 

kena pajak perusahaan. (Carberry, 1996). 

 
Program Opsi Saham dan Manajemen Laba 

Sebagai  suatu  bentuk  inovasi  bisnis  dan diaplikasi  sebagai  suatu  kebijakan 

dalam rangka menciptakan nilai perusahaan (firm values) dalam hubungan keagenan, 

ESOP memberikan harapan. Alasannya karena opsi saham maupun saham perusahaan 

yang   dimiliki   oleh   para   eksekutif   memberikan   insentif   kepada   mereka   untuk 

menjalankan fungsi internal monitoring (Chen dan Steiner, 2000). Namun dalam 

pelaksanaan  khususnya  pada  perusahaan  publik,  harga  pasar  saham  mendorong 

eksekutif berperilaku oportunistik melalui manajemen laba karena mereka menyadari 

bahwa para investor menggunakan informasi laba sebagai salah satu indikator untuk 

menilai perusahaan dalam hubungannya dengan prediksi harga pasar saham. Ball dan 

Brown (1968) membuktikan secara empiris bahwa informasi laba perusahaan ternyata 

ditanggapi positif oleh para investor di New York Stock Exchange. 

Manajemen  laba  terjadi  ketika  eksekutif  perusahaan  menggunakan  kebijakan 

dalam  menyusun  laporan  keuangan  dan  membentuk  transaksi  untuk  mengubah 

laporan   keuangan.   Tujuannya   adalah   untuk   memanipulasi   besaran   laba   yang 

dilaporkan  kepada  para pemegang  saham dan mempengaruhi  hasil perjanjian  yang 

tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999). 

Sugiri  (2005)  memandang   bahwa  salah  satu  motivasi   manajemen   laba  adalah 

mengelabui kinerja ekonomi yang sebenarnya, dan itu dapat terjadi karena terdapat 

ketidaksimetrian informasi antara manajemen dan   pemegang saham perusahaan. 

Motivasi  manajemen  laba  lainnya  adalah  mempengaruhi  penghasilan  (telah  diatur 

dalam  kontrak)  yang  bergantung  pada  angka-angka   akuntansi  yang  dilaporkan. 

Dengan asumsi bahwa manajemen memiliki kepentingan pribadi dan kompensasinya 

didasarkan  pada  laba akuntansi.  Adanya  hubungan  antara  manajemen  laba  dengan 

pemilihan metoda akuntansi, maka manajemen laba dapat diartikan sebagai perilaku 

manajer untuk bermain dengan komponen akrual diskresioner dalam menentukan 

besarnya laba perusahaan. 



 
 

Pelaksanaan  ESOP  menyerap  waktu  yang  relatif  panjang.  Studi  ini 

menginvestigasi tahapan awal dari serangkaian tahapan yang ada yaitu tahap 

pengumuman. Peristiwa-peristiwa dalam ESOP dapat digambarkan sebagai berikut. 
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M a n a j e m e n   L a b a 

 
Dalam  realitasnya  ESOP  melibatkan  negosiasi  khususnya  negosiasi  yang  terkait 

dengan   harga   yang  akan  dibayar   oleh  para  pemegang   opsi  saham  pada  saat 

pengambilan hak atas saham perusahaan dilakukan. Para eksekutif perusahaan ingin 

mendapatkan saham tersebut dengan harga murah dan untuk mencapai tujuan tersebut 

langkah   yang   diambilnya   yaitu   melaksanakan   manajemen   laba   dengan   cara 

menurunkan jumlah laba yang dilaporkan dibanding dengan yang semestinya (income 

decreasing)  menjelang  hibah  opsi  saham  (Chauvin  and  Shenoy,  2001;  Baker  et 

al.,2002; Asyik, 2005). 

 
Pengembangan Hipotesis 

Di Indonesia, keputusan harga atas saham perusahaan  pada saat opsi saham 

jatuh tempo pada awalnya ditentukan menjelang pengumuman ESOP. Investigasi 

menunjukkan  bahwa  rata-rata  harga pengambilan  hak atas saham perusahaan  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada rata-rata harga pasar saham yang 

terjadi (± 25 hari) sebelum pengumuman ESOP. Bagi eksekutif yang memiliki sifat 

pengambil risiko (risk taker) kebijakan harga tersebut merupakan peluang yang 

menguntungkan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaksimumkan 

kepentingan mereka dengan melakukan manajemen laba. Asyik (2005) menemukan 

bahwa  eksekutif  melakukan  manajemen  laba disekitar  hibah opsi saham.  Studi ini 

mengembangkan studi sebeumnya melalui investigasi fenomena manajemen laba 

menjelang pengumuman ESOP dengan hipotesis sebagai berikut. 

H1               :   Jumlah  opsi  saham  yang  akan  dihibahkan  berpengaruh  positif  pada 

manajemen  laba  yang dilakukan  dengan  cara menurunkan  jumlah  laba 

yang dilaporkan menjelang  pengumuman program opsi saham karyawan. 

 
Fenomena paska hibah opsi saham karyawan telah diinvestigasi secara empiris 

oleh Yermark (1997) dan Asyik (2005). Mereka menemukan bahwa CEO melakukan 

pengaturan informasi khususnya informasi laba akuntansi dan harga pasar saham 

perusahaan   meningkat   sebagai   akibat   adanya   berita   baik   segera   setelah   CEO 

menerima opsi saham. Studi ini menginvestigasi fenomena manajemen laba yang 

dilakukan dengan pola meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan setelah  peristiwa 

pengumuman ESOP. Insentif untuk melakukan investigasi muncul karena setelah 

pengumuman  ESOP  terdapat  fenomena  bahwa  jumlah  opsi saham  karyawan  yang 



akan dihibahkan sudah diputuskan dan para eksekutif perusahaan sudah mendapatkan 

kontrak harga pembelian saham yang relatif rendah pada saat opsi saham jatuh tempo. 

Secara psikologi para eksekutif perusahaan termotivasi untuk meningkatkan  potensi 

kepemilikan   yang   melekat   pada   harga   pasar   saham   yang   sudah   disepakati. 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

H2             :   Jumlah  opsi  saham  yang  akan  dihibahkan  berpengaruh  positif  pada 

manajemen laba yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah laba 

yang dilaporkan setelah  pengumuman program opsi saham karyawan. 
 

Laba   yang   dilaporkan   memiliki   sifat   dapat   meningkatkan   kemampuan 

prediktif kandungan informasi. Disamping itu  laba yang dilaporkan merupakan angka 

agregat dalam dua dimensi yaitu dimensi temporal, dalam arti bahwa laba tahunan 

adalah  agregat  dari  empat  laba  triwulanan  individual  dan  dimensi  komposisional, 

dalam arti bahwa laba tahunan adalah agregat dari time-equivalent  subseries,  yang 

terdiri  dari  penjualan  dan  kos  barang  terjual  (Belkaoui,  2007).  Riset  akuntansi 

berbasis time-series mempertimbangkan  kemampuan prediktif laba triwulanan masa 

lalu dan komponen-komponen  berkaitan  dengan  penggunaan  laba triwulanan  masa 

lalu   untuk   memprediksi   laba   masa   depan.   Studi-studi   menunjukkan   bahwa 

model-model laba triwulanan memiliki kemampuan prediktif yang lebih baik 

dibandingkan dengan model-model tahunan. Investigasi Asyik (2005) pada peristiwa 

hibah opsi saham memberikan gambaran bagaimana pola terbentuknya nilai intrinsik 

opsi   saham   dari  perilaku   oportunistik   para   eksekutif   perusahaan.   Berdasarkan 

kerangka berpikir tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. 

H3             :   Manajemen  laba yang dilakukan  dengan  cara menurunkan  jumlah  laba 

yang dilaporkan sebelum pengumuman program opsi saham berpengaruh 

positif pada manajemen laba yang dilakukan dengan cara meningkatkan 

jumlah laba  yang dilaporkan setelah pengumuman program opsi saham. 

 
Metodelogi 
Data 

Data  digunakan  dalam  studi  ini  yaitu  jumlah  opsi  saham  yang  diputuskan 

untuk dihibahkan, tanggal pengumuman, laba usaha (net income), aliran kas operasi 

perusahaan  (operating  cash  flow),  total  aset,  pendapatan,  piutang  (receivable)  dan 

aktiva tetap diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan triwulanan yang diterbitkan 

perusahaan dari tahun 1999 sampai dengan 2007. Selanjutnya berdasarkan sampling 

(purposive  sampling),  sampai  dengan  31 Desember  2007  diperoleh  38 perusahaan 

yang telah mengambil keputusan dan mengumumkan ESOP serta memiliki data yang 

relevan. 

Variabel-Variabel 
Variabel dependen untuk hipotesis 1; 2 dan 3 (H1; H2  dan H3) adalah akrual 

diskresioner (AD). Variabel tersebut diestimasi dengan menggunakan model Dechow 

et   al.   (1995)   dan   model   Jones   modifikasian   (modified   Jone’s   Model)   yang 

dikemukakan oleh Dechow et al. (1995). Variabel independen untuk hipotesis 1 dan 2 

(H1 dan H2) adalah proporsi employee stock option plan sedang untuk hipotesis 3 (H3) 

adalah  akrual  diskresioner   (income   decreasing   atau  Adid).  Akrual   diskresioner 

dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Mengestimasi  nilai akrual total (AKT) 

Akrual total dihitung berdasarkan model Dechow et al., (1995) adalah sebagai 

berikut. 



A 
1 2 

 

AKT  
 Laba bersih Aliran Kas Operasi  

At 1 

 
(1) 

 

Dalam persamaan di atas, AKT adalah akrual total, laba bersih yang dimasud adalah 

laba  bersih  yang  dicapai  perusahaan  yang  berasal  dari  kegiatan  rutin  perusahaan, 

aliran kas operasi merupakan kas yang dimiliki perusahaan yang berasal dari kegiatan 

operasi dan At-1  adalah total aktiva tahun sebelumnya. 

 
Mengestimasi nilai akrual non-diskresioner (AND) 

Untuk  mengestimasi  akrual  non-diskresioner  studiini  menggunakan  Model 

Jones Modifikasian (Dechow et al., 1995) dengan model sebagai berikut. 
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dalam  persamaan  di  atas,  AND adalah  akrual  non  diskresioner,  Ait-1  adalah  total 

aktiva, ΔREVit adalah perubahan pendapatan (revenue), ΔRECit adalah perubahan 

piutang dagang, PPEit adalah aktiva tetap dan  adalah residual error. 

 
Mengestimasi nilai akrual diskresioner (AD) 

Dari kedua model di atas maka nilai akrual diskresioner (AD) sebagai proksi 

manajemen laba dapat diestimasi dengan menyelisihkan  akrual total (AKT) dengan 

akrual non-diskresioner  (AND) sebagai berikut. 

AD      =  AKT – AND                                                                                      (3) 

Studi ini menggunakan data kwartalan untuk mengestimasi akrual diskresioner 

karena peristiwa  pengambilan  keputusan  dalam pelaksanaan  opsi saham mulai dari 
pengumuman  opsi,  pengambilan  hak atas  saham  perusahaan  dan  penjualan  saham 

yang  terjadinya   pada  tahun  berjalan.  Keterbatasan   data  yang  tersedia  (laporan 

keuangan  tahun  buku  1998-2007)  tidak  memungkinkan  peneliti  untuk  melakukan 

regresi (OLS) pada setiap perusahaan  i karena tidak tersedianya  data runtun waktu 

(time  series)  untuk  masing-masing  perusahaan  i  yang  memadai  untuk  memenuhi 

syarat minimal penggunaan  regresi (OLS). Sebagaimana  yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, studi ini menggunakan regresi untuk seluruh observasi (Defond 

dan Jiambalvo, 1994; Cahan, 1992; Naim dan Hartono, 1996;  Asyik, 2005). 

 
Proporsi employee stock option plan (PESOP) 

Variabel   independen untuk hipotesis 1 dan 2 (H1 dan H2) adalah opsi saham 

yang diputuskan untuk dihibahkan kepada para eksekutif  perusahaan. Jumlah tersebut 

dalam jendela kejadian atau event window (t-0) diyakini mampu menjelaskan perilaku 

manajemen   laba  periode  sebelumnya   (t-1)  yang  dilakukan  oleh  para  eksekutif 

perusahaan dengan cara menurunkan jumlah laba yang dilaporkan. Variabel tersebut 

diproksi  dengan  proporsi  employee  stock  option  plan  (PESOP)  dengan  formula 

sebagai berikut. 

 
 

PESOP  
 JOS 

JSB 

 

(4) 



Dalam model persamaan di atas, PESOP adalah proporsi opsi saham karyawan, JOS 

adalah jumlah opsi saham yang diputuskan untuk dihibahkan dan JSB adalah jumlah 

saham yang beredar pada awal tahun atau akhir perioda sebelumnya (t-1). Pemilihan 

proksi ini didasarkan  pada pertimbangan  bahwa rasio saham yang akan dilepaskan 

perusahaan   menarik   minat   para   eksekutif   perusahaan   untuk   memiliki   saham 

perusahaan. Koefisien variabel PESOP dalam studi ini diharapkan positif namun sifat 

manajemen laba yang dilakukan dengan cara menurunkan jumlah laba akuntansi 

menjadikan koefisien PESOP negatif (-) sehingga variabel akrual diskresioner   perlu 

dikalikan negatif (-) agar terjadi keselarasan antara konsep dengan hasil. 

Variabel  independen  untuk  hipotesis  2  (H2)  juga  PESOP.  Jumlah  tersebut 

dalam  jendela  kejadian  (event  window)  yaitu  periode  peristiwa  (t-0) juga  diyakini 

mampu menjelaskan  perilaku  manajemen  laba (t+1; t+2; t+3; t+4) yang dilakukan 

oleh para eksekutif perusahaan. Semakin besar jumlah PESOP yang akan dihibahkan 

semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan 

setelah pengumuman ESOP. 

 
Model Analisis 

Studi ini menggunakan  2 (dua) model regresi sederhana (simple regression) 

karena   variabel   bebasnya   (independen)   hanya   satu.   Pemilihan   model   tersebut 

didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  studi  ini menganalisis  ketergantungan  suatu 

variabel dependen pada nilai rata-rata variabel independen yang telah diketahui. 

Spesifikasi model yang digunakan dapat dirumuskan seperti  berikut ini. 

 

AD 
id , ii 

    LnPESOP     


(6) 

AD 
ii 

    AD 
id   
 



(7) 

Penggunaan Semi-Log models yaitu model regresi dimana salah satu variabelnya 

(dependen  atau  independen)  mengambil  bentuk  logaritma  natural  (Ln)  didasarkan 

pada pertimbangan normalitas residual. Variabel yang mengambil bentuk Ln adalah 

variabel independen (Lin-Log). 

Hasil perhitungan ADid dalam pengujian hipotesis 1 (H1) dikalikan dengan -1 (Ahmed 

et al.,2002) agar terjadi keselarasan antara konsep dengan hasil (tidak menghasilkan 

koefisien “negatif” atau bias setelah data diolah dengan SPSS)  sehingga benar-benar 

menggambarkan  hubungan yang searah (positif) antara proporsi opsi saham dengan 

manajemen laba. Hubungan yang dimaksud yaitu semakin besar jumlah opsi saham 

yang  akan  dihibahkan,  semakin  besar  manajemen  laba  yang  ditunjukkan  dengan 

semakin besarnya akrual diskresioner. Hipotesis 1 dan 2 dan 3 akan terdukung bila  

positif dan secara statistis signifikan. Interpretasi  untuk hipotesis 1 dan 2 dikalikan 

dengan 1/100 (Ghozali, 2005). 

 
Hasil dan Pembahasan 
Statistik Deskriptif Variabel 

Tabel berikut meringkas statistik deskriptif variabel-variabel untuk perusahaan 

sampel secara keseluruan dalam rangka menguji pengaruh ESOP dalam hubungannya 

dengan manajemen laba. 



 
Model 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 

LNPESOP 

 
R

2 
(Adjusted R

2
) 

F 

,121 

,028 
,051 

,014 
 

,326 
2,380 

2,068 
,023 

,046 

0,106 (0,081) 

4,275** 

 

Tabel 1  Statistik Deskriptif Variabel             
Variabel                         N       Rata-rata         Deviasi 

 

 
Minimum      Maksimum 

                            Standar        
 

Sebelum Pengumuman (t-1) 

ADid 
 

38 
 

0,0199 
 

0,08890 
  

-0,2273 
  

0,2653 
LNPESOP 38 -0,6052 1,03024  -6,7254  -1,5688 

 

Setelah Pengumuman (t+3) 

ADii 

 

 
38 

 

 
0,0381 

 

 
0,08005 

 
 

 
-0,0979 

 
 

 
0,2814 

LNPESOP 38 -0,6052 1,03024  -6,7254  -1,5688 
Keterangan: 

ADid = akrual diskresioner  sebelum tanggal pengumuman.  ADii = akrual diskresioner  setelah tanggal 

pengumuman. LNPESOP = proporsi opsi saham yang diumumkan. 

 
Pengujian asumsi klasik 

Pengujian asumsi klasik untuk model regresi hipotesis pertama dan hipotesis 

kedua   dalam   studi   ini   terdiri   dari   3   (tiga)   uji,   yaitu   uji   normalitas,   uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji multikolinearitas tidak dilakukan karena 

dalam model regresi hanya terdapat satu variabel bebas. 

 
Tabel. 2 Uji Asumsi Klasik     

Normalitas                           Autokorelasi                     Heteroske 

Hip            Model / Variabel                                                    dastisitas   

                                                   S.W          K.S              du              4-du             dw         Uji Glejser   
 

1 ADid = α+βLNPESOP+ε 0,293  0,200  1,535  2,465  2,037  0,174 
2 ADii = α+βLNPESOP+ε 0,294  0,200  1,535  2,465  1,587  0,095 
3 ADii = α+βADid + ε 0,453  0,200  1,535  2,465  1,902  0,073 
Sumber,  data diolah 

Tabel  4.2  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pelanggaran  asumsi  klasik  sehingga 

regresi bisa digunakan untuk melakukan pengujian-pengujian. 

 
Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis pertama dalam studi ini dilakukan dengan analisis regresi 

semi-log. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3. Hasil Regresi Pengujian Hipotesis 1, ADid = α+βLNPESOP+ε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADid               = Akrual diskresioner (income decreasing) 

LNPESOP       = Ln proporsi employee stock option plan 

***                  = Signifikan pada 1% 

**                    = Signifikan pada 5% 

Nilai R
2 

menyatakan bahwa kontribusi proporsi opsi saham yang direncanakan 

dalam   menjelaskan   nilai   akrual   diskresioner   (manajemen   laba   dengan   cara 

menurunkan laba yang dilaporkan) satu triwulan sebelum tanggal pengumuman ESOP 

adalah sebesar 10,6 %. Gambaran ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain 

diluar  model  sebesar  89,4  %  yang  mempengaruhi  nilai  akrual  diskresioner  satu 



 
Model 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 

LNPESOP 

 
R

2 
(Adjusted R

2
) 

F 

-0,137 

0,027 
0,046 

0,012 
 

0,350 
2,992 

2,243 
0,005 

0,031 

0,123 (0,098) 

5,030** 

 

triwulan   sebelum   tanggal   pengumuman   ESOP.   Nilai   F  4,275   dengan   tingkat 

signifikansi  secara  statistik  5% menunjukkan  bahwa  model  regresi  layak 

dipergunakan untuk memprediksi manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menurunkan  laba  yang  dilaporkan  (Hartono,  2005).  Tabel  4.3  juga  menunjukkan 

bahwa variabel LNPESOP memiliki nilai koefisien parameter 0,028 dengan nilai thitung 

= 2,068 dan tingkat signifikansi 0,046 lebih kecil dari α = 0,05. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa jumlah opsi saham yang akan 

dihibahkan  berpengaruh  positif  pada  manajemen  laba yang dilakukan  dengan  pola 

menurunkan  jumlah  laba  yang  dilaporkan  menjelang    pengumuman  program  opsi 

saham karyawan tidak dapat ditolak. Hasil ini memperkuat hasil yang telah dicapai 

sebelumnya oleh Astika (2007), Asyik (2005), Baker et al., (2002) dan Chauvin and 

Shenoy (2001). Karena hipotesis ini diuji dengan menggunakan regresi semi-log maka 

setiap perubahan  1% variabel  X (proporsi  opsi saham)  maka perubahan  absolut Y 

adalah 0,01 (0,028). 

 
Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis kedua (2) dalam studi ini dilakukan dengan analisis regresi 

semi-log. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. Hasil Regresi Pengujian Hipotesis 2,  ADii = α+βLNPESOP+ε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adii                 = Akrual diskresioner (income decreasing) 

LNPESOP       = Ln proporsi employee stock option plan 

***                  = Signifikan pada 1% 

**                    = Signifikan pada 5% 
 

Nilai R
2 

menyatakan bahwa kontribusi proporsi opsi saham yang direncanakan 

dalam   menjelaskan   nilai   akrual   diskresioner   (manajemen   laba   dengan   cara 

menurunkan laba yang dilaporkan) tiga triwulan setelah tanggal pengumuman ESOP 

adalah sebesar 12,3 %. Gambaran ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain 

diluar model sebesar 87,7 % yang mempengaruhi nilai akrual diskresioner   triwulan 

ketiga setelah tanggal pengumuman ESOP. Nilai F 5,030 dengan tingkat signifikansi 

secara statistik 5% menunjukkan bahwa model regresi layak dipergunakan untuk 

memprediksi  manajemen  laba  yang dilakukan  dengan  cara  menurunkan  laba  yang 

dilaporkan (Hartono, 2005). 

Tabel  4.4  juga  menunjukkan   bahwa  variabel   LNPESOP   memiliki   nilai 

koefisien parameter 0,027 dengan nilai thitung  = 2,243 dan tingkat signifikansi 0,031 

lebih  kecil  dari  α  =  0,05.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  hipotesis  kedua  yang 

menyatakan  bahwa  jumlah  opsi  saham  yang  akan  dihibahkan  berpengaruh  positif 

pada manajemen laba yang dilakukan dengan cara meningkatkan  jumlah laba yang 

dilaporkan  menjelang    pengumuman  program  opsi  saham  karyawan  tidak  dapat 

ditolak. Fenomena tersebut telah dibuktikan secara empiris oleh Yermark (1997) dan 

Asyik (2005). Mereka menemukan bahwa CEO melakukan pengaturan informasi dan 



 
Model 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 

ADID 

 
R2 (Adjusted R2) 

F 

0,029 

0,456 
0,012 

0,130 
 

0,504 
2,475 

3,505 
0,018 

0,001 

0,254 (0,234) 

12,282*** 

 

harga pasar saham perusahaan  meningkat  sebagai akibat adanya berita baik segera 

setelah CEO menerima opsi saham.  Karena hipotesis ini diuji dengan menggunakan 

regresi semi-log maka setiap perubahan 1% variabel X (proporsi opsi saham) maka 

perubahan absolut Y adalah 0,01 (0,0155). 

 
Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Pengujian hipotesis ketiga dalam studi ini dilakukan dengan analisis regresi. 

Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

 
Tabel 5. Hasil Regresi Pengujian Hipotesis 3; ADii = α + βADid + ε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adii                 = Akrual diskresioner (income decreasing) 

LNPESOP       = Ln proporsi employee stock option plan 

***                  = Signifikan pada 1% 

**                    = Signifikan pada 5% 
 

Nilai R
2  

menyatakan  bahwa kontribusi akrual diskresioner  (manajemen  laba 

yang dilakukan dengan cara menurunkan jumlah laba yang dilaporkan) pada satu 

triwulan  sebelum  pengumuman  ESOP dalam menjelaskan  nilai akrual diskresioner 

(manajemen  laba  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  laba  yang  dilaporkan)  tiga 

triwulan setelah tanggal pengumuman  ESOP adalah sebesar 25,4 %. Gambaran ini 

menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  faktor  lain diluar model sebesar  74,6 % yang 

mempengaruhi  nilai  akrual  diskresioner  tersebut.   Nilai  F= 12,282  dengan  tingkat 

signifikansi  secara  statistik  1% menunjukkan  bahwa  model  regresi  layak 

dipergunakan untuk memprediksi manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan (Hartono, 2005). 

Tabel 4.5 juga menunjukkan  bahwa variabel ADID memiliki nilai koefisien 

parameter 0,456 dengan nilai thitung  = 3,505 dan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil 

dari α = 0,05. Jadi, dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa 

manajemen   laba   yang   dilakukan   dengan   cara   menurunkan   jumlah   laba   yang 

dilaporkan sebelum pengumuman program opsi saham berpengaruh positif pada 

manajemen  laba  yang  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  laba    yang 

dilaporkan setelah pengumuman program opsi saham tidak dapat ditolak. Ini berarti 

para eksekutif memanfaatkan laporan keuangan kwartalan (t-1) untuk mempengaruhi 

harga pasar saham perusahaan agar menurun menjelang dilakukannya pengumuman 

program opsi saham dan memanfaatkan laporan keuangan kwartalan (t+3) untuk 

mempengaruhi  harga pasar saham perusahaan agar meningkat setelah dilakukannya 

pengumuman  program  opsi saham.  Jadi tujuan eksekutif  yaitu untuk mendapatkan 

keyakinan bahwa opsi yang akan dihibahkan memiliki potensi keuntungan dapat 

dibuktikan secara statistik. 



Kesimpulan dan Keterbatasan 
Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang diperoleh dengan menggunakan  model regresi,dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

Hasil investigasi menunjukkan bahwa hipotesis 1 terbukti yang berarti bahwa 

para  eksekutif  perusahaan  melakukan  manajemen  laba  dengan  cara  menurunkan 

jumlah laba yang dilaporkan menjelang pengumuman ESOP. Semakin besar proporsi 

ESOP yang akan dihibahkan semakin besar pula insentif para eksekutif perusahaan 

untuk melakukan manajemen laba. 

Hasil investigasi  juga menunjukkan  bahwa hipotesis 2 terbukti yang berarti 

bahwa    para eksekutif perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara 

meningkatkan  jumlah  laba  yang  dilaporkan  setelah  pengumuman  ESOP.  Semakin 

besar proporsi ESOP yang akan dihibahkan semakin besar pula insentif para eksekutif 

perusahaan untuk melakukan manajemen laba. 

Hasil investigasi  juga menunjukkan  bahwa hipotesis 3 terbukti yang berarti 

bahwa manajemen laba yang dilakukan dengan pola menurunkan julah laba yang 

dilaporkan  sebelum  pengumuman  ESOP berpengaruh  positif  pada manajemen  laba 

yang  dilakukan  oleh  para  eksekutif  perusahaan  dengan  cara  meningkatkan  jumlah 

laba yang dilaporkan setelah   pengumuman  ESOP. Semakin besar manajemen laba 

yang dilakukan dengan pola menurunkan laba sebelum pengumuman ESOP semakin 

besar pula manajemen laba yang dilakukan dengan pola meningkatkan laba yang 

dilakukan para eksekutif perusahaan setelah pengumuman ESOP. 

 
Keterbatasan 

Informasi  tentang  keterbatasan  suatu  studi  empiris  menjadi  penting  bagi 

pembaca,   juga   peneliti   berikutnya   yang   ingin   melakukan   konfirmasi   maupun 

melakukan ekstensi terhadap suatu kajian ilmiah. Keterbatasan tersebut antara lain. 

Jumlah   perusahaan   yang  mengadopsi   ESOP  di  Indonesia   masih  sangat 

terbatas. Studi ini menggunakan perusahaan sampel sebanyak 38 perusahaan dan 

melibatkan   berbajai   jenis   industri   sehingga   akrual   diskresioner   sebagai   proksi 

manajemen laba dihitung dari perusahaan-perusahaan yang mengadopsi ESOP dengan 

berbagai jenis industri (tidak homogen). 

Data runtun waktu laporan keuangan perusahaan sampel hanya tersedia rata- 

rata empat tahun, sehingga dalam menghitung akrual diskresioner model Jones 

modifikasian digunakan data industri. 
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