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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 
Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang 

memerlukan modal dengan pemilik modal baik individu maupun kelompok. 

Pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh 

dana dari masyarakat untuk pendanaan investasinya. Pasar modal menjalankan 

dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (Husnan, 2000). 

Sebagai fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari lender ke borrower. Sedangkan dari fungsi keuangan, 

pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers. Lenders 

berperan sebagai penyedia dana tanpa harus terlibat langsung dalam 

kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. 

Pasar modal menyediakan berbagai macam informasi yang dapat 

diperoleh oleh investor. Informasi ini merupakan kebutuhan yang mendasar 

bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Suatu 

informasi dianggap berguna jika informasi tersebut mampu mengubah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

2 

kepercayaan para pengambil keputusan. Adanya suatu informasi yang baru 

akan membentuk suatu kepercayaan yang baru dikalangan para investor. 

Kepercayaan baru ini akan mengubah harga melalui perubahan demand dan 

supply surat-surat berharga. Informasi dapat memiliki makna atau nilai jika 

keberadaan informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di 

pasar modal yang tercermin dalam perubahan harga saham. Dengan demikian, 

seberapa jauh relevansi atau kegunaan suatu informasi dapat disimpulkan 

dengan mempelajari pergerakan harga saham pada saat informasi tersebut 

diterima oleh investor. Perubahan harga saham akan menyebabkan perubahan 

return yang diterima oleh investor. 

Hubungan antara harga sekuritas dengan informasi merupakan kunci 

utama untuk mengukur efisiensi pasar. Hipotesis pasar modal yang efisien 

mengatakan bahwa pasar yang efisien bereaksi dengan cepat terhadap 

informasi yang relevan. Fama dalam Husnan (2000) mengklasifikasikan 

informasi menjadi 3 tipe, yaitu (1) past price changes (perubahan harga di 

waktu lalu), (2) informasi yang tersedia kepada publik (public information), 

dan (3) informasi yang tersedia kepada publik maupun tidak (public and 

private information). Fama dalam Hartono (2000), kemudian menyajikan 3 

bentuk efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk informasi tersebut, 

yaitu (1) efisiensi pasar bentuk lemah, (2) efisiensi pasar bentuk setengah kuat, 

dan (3) efisiensi pasar bentuk kuat.  

Informasi publik merupakan informasi yang dipublikasikan oleh 

emiten kepada masyarakat luas, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan. 
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Informasi ini umumnya dalam bentuk pengumuman dan berhubungan dengan 

peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten (corporate events). Informasi 

yang dipublikasikan di pasar dapat mengakibatkan terjadinya reaksi yang 

berakibat pada perubahan harga saham dari perusahaan yang 

mempublikasikan informasi tersebut dan berpengaruh terhadap return yang 

akan diterima oleh investor. Misalnya pengumuman pembagian dividen, 

pengumuman stock split, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman 

laporan keuangan, pengumuman pergantian pimpinan perusahaan, dan 

sebagainya (Foster, 1986). Ini merupakan salah satu informasi yang 

diperlukan investor sebagai dasar untuk membuat keputusan investasinya. 

Penelitian ini menanggapi isu kandungan informasi (information 

content) pergantian pimpinan perusahaan. Konsep yang didiskusikan disini 

berfokus pada pergantian direktur utama (CEO) perusahaan. CEO merupakan 

salah satu orang yang duduk dalam kepemimpinan perusahaan yang termasuk 

dalam kelompok manajemen puncak (top management) sebuah perusahaan 

(Warner, Watts, dan Wruck, 1988). Manajemen puncak (top management) 

adalah sekelompok individu yang memegang jabatan direktur umum (CEO) 

dan direksi pada sebuah perusahaan. Manajemen puncak ini memiliki 

kekuasaan dan kewenangan dalam membuat kebijakan perusahaan  dan 

memiliki kemampuan untuk menunjukkan preferensi personal yang tercermin 

dalam kinerja perusahaan. Namun kekuasaan dan kewenangan mereka dibatasi 

oleh board of director (dewan komisaris). Dewan komisaris 

bertanggungjawab kepada para pemegang saham. Dewan komisaris juga 
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berwenang untuk mengevaluasi manajemen puncak perusahaan dan 

menggantinya jika mereka gagal dalam menunjukkan kinerja yang baik 

(Weisbach, 1988).  

Perubahan dalam kepemimpinan merupakan kejadian yang penting 

dalam kehidupan sebuah perusahaan. Pergantian CEO merupakan salah satu 

informasi yang akan direspon oleh pasar. Pergantian CEO ditetapkan melalui 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Informasi ini dalam bentuk 

pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada para pemegang 

sahamnya. Informasi ini tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar dan 

biasanya dipublikasikan melalui media cetak (surat kabar dan majalah bisnis) 

dan media elektronik (radio, televisi, dan internet).  

Motivasi penelitian ini yaitu pertama, bahwa topik pergantian CEO 

merupakan topik yang menarik untuk diteliti dan penelitian mengenai topik ini 

belum pernah dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pergantian direktur 

utama (CEO) merupakan kejadian yang penting dalam siklus kehidupan 

perusahaan. Pergantian CEO akan mempengaruhi keputusan investor dalam 

menanamkan invesitasnya dalam perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan kinerja 

perusahaan sebelumnya dan harapan investor terhadap prospek kinerja 

perusahaan di masa datang. Kedua, penelitian yang telah dilakukan di luar 

negeri memberikan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan di 

United States yang dilakukan oleh Warner, Watts, and Wruck (1988) 

menyatakan bahwa tidak terdapat reaksi harga saham pada pengumuman 

pergantian CEO pada periode 1962-1978. Sedangkan penelitian Weisbach 
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(1988) yang menunjukkan adanya abnormal return positif signifikan pada saat 

pengumuman pergantian top management tahun 1977-1980. Hasil penelitian 

Weisbach (1988) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huson, 

Malatesta, dan Parrino (2001) yang menunjukkan adanya rata-rata abnormal 

return yang signifikan positif terhadap pengumuman pergantian CEO. Hasil 

penelitian di Jepang yang dilakukan oleh Kang dan Shivdasani (1996) juga 

menunjukkan adanya return yang signifikan positif pada saat pengumuman 

pergantian top management untuk pergantian secara normal. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Clayton, Hartzelll, dan Rosenberg (2000) 

menunjukkan adanya peningkatan harga saham yang signifikan disekitar 

pergantian CEO. Penelitian yang dilakukan oleh Derment-Ferere dan 

Renneboog (2000) di Perancis menunjukkan adanya abnormal return positif 

yang signifikan atas pengunduran diri CEO.  

Penelitian yang dilakukan di Inggris memberikan hasil yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dedman dan Lin (2003) menyatakan bahwa 

terdapat reaksi pasar negatif atas pengumuman pengangkatan top 

management, khususnya pergantian yang disebabkan oleh pemecatan atau 

berpindah ke pekerjaan lain. Hasil pengujian abnormal return menunjukkan 

adanya abnormal return negatif pada saat pengumuman pengangkatan top 

management.  

Hasil penelitian yang satu dengan yang lain memberikan hasil yang 

berbeda, maka pergantian CEO hendaknya dibedakan berdasarkan penyebab 

adanya pergantian CEO. Pourciau (1993) mengklasifikasikan pergantian CEO 
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menjadi 2 kelompok yaitu pergantian rutin dan pergantian nonrutin. 

Pergantian rutin dilakukan perusahaan berdasarkan struktur perusahaan, 

dilakukan secara teratur, dan merupakan proses pergantian yang direncanakan 

perusahaan. Sedangkan pergantian nonrutin bukan merupakan proses 

pergantian yang teratur, tidak direncanakan, dan dilakukan pada waktu 

tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa earning atau laba menurun pada 

tahun dilakukannya pergantian executive nonrutin tetapi mengalami 

peningkatan lagi pada tahun-tahun selanjutnya. 

Penelitian reaksi pasar yang dilakukan oleh Dherment-Ferere dan 

Renneboog (2000) dengan membagi sampel penelitian menjadi 3 yaitu 

pergantian CEO yang disebabkan oleh pengunduran diri (resignation), 

kematian (death) atau pengunduran diri karena sakit, dan pensiun (age-related 

retirement). Kesimpulan yang diperoleh bahwa terdapat abnormal return 

positif yang signifikan atas pengunduran diri CEO. Untuk pergantian karena 

kematian atau sakit tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan. Sedangkan 

pergantian karena pensiun terdapat reaksi pasar negatif.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, seperti Warner, Watts, and Wruck (1988), Weisbach (1988), 

Pourciau (1993) dan Denis dan Denis (1995) bahwa perusahaan melakukan 

pergantian CEO karena adanya penurunan kinerja perusahaan. Denis dan 

Denis (1995) menyatakan bahwa terdapat bukti yang mendukung bahwa 

perubahan top management disebabkan oleh penurunan kinerja operasi 

perusahaan yang signifikan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan 
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perbaikan kinerja perusahaan dengan cara melakukan pergantian top 

management karena menganggap bahwa manajemen yang bertanggungjawab 

atas menurunnya kinerja operasi perusahaan. 

Selain pengelompokan berdasarkan jenis pergantian, penglasifikasian 

pergantian CEO berdasarkan lingkungan asal CEO juga penting, apakah dari 

dalam perusahaan (inside) atau dari luar perusahaan (outside). Inside 

dimaksudkan bahwa CEO berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri, dia 

telah memegang jabatan diperusahaan tersebut sebelumnya, atau belum 

pernah menjabat tetapi masih terdapat hubungan keluarga (keturunan). 

Sedangkan outside dimaksudkan bahwa CEO berasal dari luar perusahaan, 

belum pernah menjabat sebelumnya, dan tidak mempunyai hubungan 

keluarga. Outsider dipilih karena pertimbangan kemampuannya dalam 

mengelola dan memimpin perusahaan. Hasil penelitian Kang dan Shivdasani 

(1996) menunjukkan bahwa pada saat pengumuman terdapat return yang 

signifikan positif atas pergantian top management. Return ini lebih besar 

untuk pergantian yang dipaksakan (nonrutin) dari pada pergantian yang tidak 

dipaksakan (rutin). Pengaruh harga saham juga signifikan positif ketika 

pergantian nonrutin dilakukan dan penggantinya dipilih dari luar perusahaan 

(outside). Disini stockholder berperan penting dalam memonitor top 

management selama proses pergantian terutama pergantian yang berasal dari 

luar perusahaan.  

Penelitian ini akan mencoba meneliti reaksi pasar terhadap 

pengumuman pergantian CEO (Chief Executive Officer) perusahaan. Reaksi 
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pasar ini diukur dengan perubahan harga saham disekitar tanggal 

pengumuman pergantian CEO. Harga saham tercermin dalam abnormal return 

yang merupakan perbedaan antara tingkat keuntungan sebenarnya dengan 

keuntungan yang diisyaratkan oleh investor. Berdasarkan penelitian Pourciau 

(1993) maka penelitian ini membedakan pergantian CEO menjadi 2 yaitu 

pergantian rutin dan pergantian nonrutin. Penelitian ini juga akan 

membedakan pergantian CEO menurut asal CEO pengganti yaitu dari inside 

atau dari outside. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya bahwa penelitian ini dilakukan atas perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. BEJ yang merupakan salah satu  pasar modal yang sedang 

berkembang. Hal ini dikarenakan pasar modal yang sedang berkembang 

merupakan pasar yang tipis karena banyak saham tidur atau jarang 

diperdagangkan. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan koreksi bias 

beta. Penelitian ini menggunakan korekasi beta  dengan menggunakan metode 

Fowler dan Rorke (Hartono dan Surianto, 2000). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 
Masalah pokok dalam penelitian ini mengenai kandungan informasi 

(information content) dari suatu pengumuman pergantian direktur utama 

(CEO) perusahaan. Pengujian kandungan informasi ini dimaksudkan untuk 

melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman. Jika suatu pengumuman 

memiliki kandungan informasi maka diharapkan pasar akan bereaksi pada 
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waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ini ditunjukkan 

dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan.  

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

2. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO yang 

tercermin dalam abnormal return saham? 

3. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO secara rutin 

dan nonrutin yang tercermin dalam abnormal return saham? 

4. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO dengan 

CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) dan dari luar perusahaan 

(outside) yang tercermin dalam abnormal return saham? 

5. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO secara rutin 

dengan CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) yang tercermin 

dalam abnormal return saham? 

6. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO secara 

nonrutin dengan CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) yang 

tercermin dalam abnormal return saham? 

7. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO secara rutin 

dengan CEO pengganti dari luar perusahaan (outside) yang tercermin 

dalam abnormal return saham? 

8. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO secara 

nonrutin dengan CEO pengganti dari luar perusahaan (outside) yang 

tercermin dalam abnormal return saham? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar atas pergantian CEO 

perusahaan yang tercermin dalam abnormal return saham. 

2. Memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar atas pergantian CEO 

secara rutin dan nonrutin yang tercermin dalam abnormal return saham. 

3. Memberikan bukti empiris atas reaksi pasar atas pergantian CEO dengan 

CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) dan dari luar perusahaan 

(outside) yang tercermin dalam abnormal return saham. 

4. Memberikan bukti empiris atas reaksi pasar atas pergantian CEO secara 

rutin dengan CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) yang 

tercermin dalam abnormal return saham. 

5. Memberikan bukti empiris atas reaksi pasar atas pergantian CEO nonrutin 

dengan CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) yang tercermin 

dalam abnormal return saham. 

6. Memberikan bukti empiris atas reaksi pasar atas pergantian CEO secara 

rutin dengan CEO pengganti dari luar perusahaan (outside) yang tercermin 

dalam abnormal return saham. 

7. Memberikan bukti empiris atas reaksi pasar atas pergantian CEO secara 

nonrutin dengan CEO pengganti dari luar perusahaan (outside) yang 

tercermin dalam abnormal return saham 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pada bidang akademis, penelitian ini menambah wawasan di bidang pasar 

modal untuk memahami fenomena pergantian CEO perusahaan.  

2. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi  atau masukan 

yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

mengenai investasinya dengan menggunakan informasi pergantian CEO. 

3. Bagi emiten, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan manajemen, terutama pergantian pimpinan 

perusahaan supaya tetap mendapatkan kepercayaan dari pasar. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 
BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, prosedur pemilihan sampel, teknik pengumpulan 

data, variabel penelitian dan pengukurannya, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV   ANALISIS HASIL PENELITIAN 
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Bab ini berisi hasil pengumpulan data, pengkoreksian beta, 

pengujian hipotesis, dan analisis hasil penelitian  

BAB V     KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pergantian Chief Executive Officer (CEO)  

 
Perusahaan-perusahaan besar biasanya mempunyai paling sedikit 3 

jenjang manajemen (Swasta dan Sukotjo, 1988). Ketiga jenjang manajemen 

tersebut adalah (1) manajemen puncak atau manajemen eksekutif, (2) 

manajemen madya atau manajemen administrative, dan (3) manajemen 

operasional atau manajemen supervisori. Jenjang tertinggi dalam perusahaan 

adalah manajemen puncak yang sering disebut manajer senior atau eksekutif 

kunci dan biasanya mempunyai berbagai pengalaman dalam mengelola 

perusahaan selama bertahun-tahun. Warner, Watts, and Wruck (1988) 

mendefinisikan manajemen puncak (top management) sebagai sekelompok 

individu yang memegang jabatan CEO (Chief Executive Officer), president, 

atau pimpinan dewan (chairman of board). Definisi tersebut telah 

menjelaskan bahwa CEO merupakan salah satu orang yang termasuk dalam 

kelompok manajemen puncak perusahaan. Top management atau manajer 
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puncak suatu perusahaan merupakan eksekutif pada puncak organisasi 

perusahaan yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan kesuksesan 

perusahaan 

Direktur utama (CEO) adalah organ perseroan yang bertanggungjawab 

penuh atas kepemimpinan dan pengurusan perseroan. Pekerjaan direksi akan 

dimonitor oleh dewan komisaris (board of directors). Dewan komisaris 

berwenang untuk memberi nasehat kepada direksi dan menggantinya apabila 

direksi gagal menunjukkan kinerja yang baik. Anggota direksi 

bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena 

mereka diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Informasi pengangkatan dan 

pemberhentian direksi dapat diketahui melalui pengumuman resmi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya yang biasanya 

dipublikasikan lewat media massa dan media cetak. Untuk pertama kali, 

pengangkatan anggota direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan 

nama anggota direksi dalam akta pendirian. Anggota direksi diangkat untuk 

jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. 

Pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian 

anggota direksi diatur dalam anggaran dasar, tanpa mengurangi hak pemegang 

saham dalam pencalonan. Anggota direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan 

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dimana 

sebelumnya yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk melakukan 

pembelaan diri. Pemberhentian sementara juga dapat dilakukan oleh RUPS 

kepada anggota direksi dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan 

12 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

14 

secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan. Selama diberhentikan 

sementara, anggota direksi tersebut tidak berwenang melakukan tugasnya. 

Dalam hal ini direksi tersebut diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan 

diri dan apabila ia gagal maka ia dapat diberhentikan dari perusahaan. Dalam 

hal ini perusahaan dapat melakukan RUPS untuk memberhentikan dan 

mengangkat pengganti direksi yang diberhentikan tersebut. 

Penggantian CEO seringkali dihubungkan dengan kinerja perusahaan 

yang rendah. Salah satu tindakan yang diambil untuk memperbaiki kinerja 

perusahaan adalah penggantian susunan manajemen perusahaan. Denis dan 

Denis (1995) menyatakan bahwa penurunan kinerja operasi perusahaan yang 

signifikan akan mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian 

manajemen puncak. Hal ini didasarkan anggapan bahwa manajemen yang 

bertanggungjawab atas menurunnya kinerja perusahaan.  

Penurunan kinerja perusahaan diitandai dengan adanya penurunan 

laba perusahaan. Pourciau (1993) menunjukkan adanya penurunan  earning 

atau laba pada tahun dilakukannya pergantian executive nonrutin tetapi 

mengalami peningkatan lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pergantian executive nonrutin 

dikarenakan kinerja perusahaan yang rendah dan dengan adanya pergantian 

diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan.  

Sebaliknya pergantian CEO juga dapat dianggap sebagai tindakan 

yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 

Keperacayaan investor terhadap prospek perusahaan dimasa datang ini 
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tercermin melalui perubahan harga saham perusahaan. Neumann dan 

Voetmann (1999) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang rendah 

meningkatkan kemungkinan pergantian CEO.  Penelitian yang dilakukan 

Weisbach (1988) menunjukkan adanya abnormal return positif terhadap 

pengumuman pergantian CEO yang disebabkan oleh pengunduran diri CEO. 

Hanson, Malatesta, dan Parrino (2001) adanya abnormal return positif yang 

signifikan pada saat pergantian  CEO yang berkaitan dengan perubahan dalam 

kinerja keuangan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa Pergantian CEO 

dapat merubah keyakinan investor terhadap perusahaan. Dengan adanya 

pergantian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan.  

 

B. Pergantian CEO secara rutin dan nonrutin 

 
Pergantian CEO terjadi sebagai hasil dari berbagai keadaan, seperti 

pengunduran diri, kematian, sakit, pensiun, dan berbagai alasan personal 

lainnya. Meskipun pergantian CEO disebabkan oleh banyak faktor namun 

pergantian ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (Pourciau, 

1993) meliputi: 

1. Pergantian CEO secara rutin 

 Pergantian CEO rutin merupakan pergantian CEO yang dilakukan 

berdasarkan struktur perusahaan, dilakukan secara teratur, dan merupakan 

proses pergantian yang direncanakan perusahaan (Vancil dalam Pourciau, 

1993). Vancil (dalam Pourciau, 1993) menggambarkan proses pergantian 
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CEO secara umum sebagai “relay process” yaitu proses berkelanjutan 

yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua pesaing sebagai 

wujud pengendalian yang dilakukan perusahaan untuk memilih CEO baru. 

Dalam kasus ini pengganti CEO dipilih beberapa tahun sebelumnya untuk 

mengantisipasi habisnya masa jabatan CEO. Selama periode transisi ini, 

kekuasaan dan otoritas dijalankan oleh CEO lama sampai diperoleh 

penggantinya. Dibawah “relay process”, CEO lama tetap memonitor 

tindakan yang dilakukan oleh CEO baru karena biasanya CEO lama 

menduduki posisi dalam dewan komisaris. Pergantian CEO seperti ini 

bertujuan untuk meminimalkan masalah resiko moral dan mengurangi 

kesempatan untuk earning management (Godfrey, Mather, dan Ramsay, 

2000).  

 

2. Pergantian CEO nonrutin 

Pergantian CEO secara nonrutin merupakan proses pergantian yang 

tidak teratur, tidak direncanakan, dan dilakukan pada waktu tertentu. 

Pourciau (1993) menyatakan bahwa terdapat dorongan dan kesempatan 

yang lebih besar untuk earning management dalam kasus pergantian 

nonrutin. Pourciau (1993) juga menyatakan bahwa terdapat penurunan 

kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam penurunan laba pada tahun 

dilakukannya pergantian executive nonrutin, namun untuk tahun-tahun 

berikutnya kembali membaik. Peningkatan laba ini dapat menambah 

kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan setelah dilakukannya 

pergantian executive nonrutin.  
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Pergantian nonrutin termasuk pengunduran diri CEO dan 

pemecatan atau penghentian sebelum habis masa jabatannya. Godfrey, 

Mather, dan Ramsay (2000) membuktikan adanya earning management 

atas menurunnya laba pada saat dilakukan pergantian CEO yang 

disebabkan oleh pengunduran diri. Hal ini membuktikan bahwa 

pengunduran diri CEO disebabkan oleh ketidakmampuan CEO untuk 

menunjukkan kinerja yang baik. 

Pergantian CEO nonrutin merupakan salah satu indikasi dimana 

perusahaan tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memilih dan 

menyiapkan penggantinya. Pergantian ini tidak direncanakan dan 

perusahaan tidak mempunyai cukup waktu untuk menyiapkan 

penggantinya. Dalam kasus ini CEO lama meninggalkan perusahaan dan 

tidak menduduki jabatan apapun dalam perusahaan.  

Vancil (dalam Pourciau, 1993) juga memberikan model lain selain 

“relay process” atas pergantian CEO  yang disebut “horse race” atau 

pacuan kuda, dimana pesaing diidentifikasi terlebih dahulu dan 

menggunakan kompetisi secara terbuka untuk mengisi lowongan jabatan 

CEO. Dengan kata lain CEO pengganti dipilih melalui suatu persaingan. 

Model ini dapat diklasifikasikan sebagai pergantian CEO secara nonrutin. 

Pemilihan model dalam proses pergantian CEO apakah relay process atau 

horse race tergantung pada budaya dan lingkungan perusahaan tersebut 

(Vancil dalam Pourciau, 1993) 
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Perbedaan tipe pergantian CEO seharusnya menambah derajat 

kepastian yang berbeda dikalangan investor. Pergantian karena pensiun 

mungkin diharapkan dapat menambah sedikit ketidakpastian mengenai 

prospek perusahaan dimasa depan. Dalam hal ini pasar akan bereaksi terhadap 

kedatangan CEO baru yang akan melanjutkan kepemimpinan dalam 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan hipotesis kemampuan (ability hypothesis) 

yang dinyatakan oleh Clayton, Hartzell, dan Rosenberg (2000), dimana pasar 

bereaksi disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan akan kemampuan CEO 

baru dalam memimpin perusahaan.  

CEO pengganti dapat dipilih dari dalam perusahaan (inside) atau dari 

luar perusahaan (outside). Pergantian CEO outside mungkin menambah 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan dimasa depan. Hal ini 

dikarenakan masuknya outsider akan memberikan sinyal keinginan dewan 

komisaris untuk merubah strategi perusahaan. Clayton, Hartzell, and 

Rosenberg (2000) menyatakan bahwa terdapat peningkatan harga saham yang 

signifikan pada saat terjadi pergantian CEO, terutama pergantian yang berasal 

dari luar perusahaan (outside succession). Shen dan Cannella (2000) 

menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan pemecatan 

CEO melalui pergantian orang dalam (inside). Faktor-faktor tersebut antara 

lain asal usul CEO (CEO origin), masa jabatan CEO (CEO tenure), non-CEO 

inside director, dan non-CEO executive ownership. Hasil penelitian 

menunjukkan faktor-faktor tersebut berperan penting dalam pemecatan CEO 

melalui pergantian  dari orang dalam (inside). 
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C. Asal Usul CEO (CEO Origin) 

 
Perusahaan juga harus mempertimbangkan keputusan untuk memilih 

CEO pengganti. CEO pengganti dapat dipilih  dari orang dalam (inside) atau 

dari luar perusahaan (outside). Jika perusahaan memilih untuk mengambil dari 

luar perusahaan maka akan menimbulkan biaya yang potensial bagi 

perusahaan dibandingkan jika memilih dari dalam perusahaan. Namun dengan 

adanya outside maka diharapkan dapat menambah human capital bagi 

perusahaan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan, terutama ada saat 

kinerja manajemen rendah (Warner, Watts, dan Wruck, 1988).  

Keputusan untuk memilih CEO pengganti dari dalam maupun dari 

luar perusahaan juga tergantung pada kemampuan calon pengganti CEO dari 

inside atau outside. Dalton dan Kesner (dalam Huston, Malatesta, dan Parrino, 

2001) menyatakan bahwa outsider tidak akan dipilih  jika terdapat banyak 

insider dan pemilihan insider diharapkan akan dapat menghemat biaya. 

Namun dengan adanya outsider maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dari pada insider. Penelitian Brokonvich (dalam Huston, 

Malatesta, dan Parrino, 2001) membuktikan adanya abnormal return positif 

yang signifikan untuk pergantian outside dan abnormal return negatif 

signifikan untuk pergantian inside. Hal ini menunjukan bahwa pemilihan CEO 

outside lebih menguntungkan bagi pemegang saham dari pada CEO inside. 

Huston, Malatesta, dan Parrino (2001) dalam penelitiannya 

mengklasifikasikan asal CEO menjadi 2 kelompok meliputi: 
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1. Inside CEO 

Inside CEO didefinisikan sebagai direktur utama yang bekerja 

secara penuh (full time) di perusahaan. Inside disini dimaksudkan bahwa 

CEO berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri, dia telah memegang 

jabatan sebagai senior executive diperusahaan tersebut, atau belum pernah 

menjabat tetapi masih terdapat hubungan keluarga (keturunan). 

Penggantian anggota team manajemen secara inside dapat dilakukan 

dengan cara mempromosikan manajer tingkat rendah (lower-level 

management) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi (Warner, Watts, 

dan Wruck, 1988). 

2. Outside CEO 

Outside CEO didefiniskan sebagai direktur yang berasal dari luar 

perusahaan, tidak pernah bekerja pada perusahaan sebelumnya, tidak 

mempunyai hubungan dengan perusahaan, dan tidak mempunyai 

hubungan keluarga. Outsider dipilih karena pertimbangan kemampuannya 

dalam mengelola dan memimpin perusahaan. Pergantian secara outside 

dapat dilakukan dengan mengontrak dari luar perusahaan (outsider). 

 

D. Efisiensi Pasar Modal  

 
Secara formal pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar 

yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan 

(Husnan, 2001). Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga saham 

sekuritas, maka semakin efisien pasar modal tersebut.  
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Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk 

mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika 

pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan 

baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi 

pasar ini dapat dikatakan pasar efisien. Fama (dalam Hartono, 2000) 

mengolongkan  efisiensi pasar modal menjadi 3 bentuk adalah sebagai berikut. 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga 

sekuritas yang ada dalam pasar modal mencerminkan sepenuhnya 

informasi masa lalu. Pada bentuk efisiensi ini investor tidak bisa 

mendapatkan abnormal return dan menggunakan informasi perubahan 

harga saham di waku lalu karena investor tidak dapat menggunakan nilai-

nilai masa lalu untuk memprediksi harga sekarang. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) 

Pasar modal dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika harga-

harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan termasuk informasi yang ada dalam laporan keuangan 

emiten. Pada bentuk efisiensi ini investor tidak dapat memperoleh 

abnormal return dengan menggunakan semua informasi yang telah 

menjadi milik publik dalam jangka panjang. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia 
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termasuk informasi privat. Pada bentuk efisiensi ini investor semakin sulit 

untuk memperoleh abnormal return karena harga-harga sekuritas telah 

menggabungkan semua informasi publik maupun privat. 

 

E. Reaksi Pasar terhadap Pengumuman Pergantian CEO 

 
Reaksi pasar merupakan respon yang diberikan oleh pasar terhadap 

suatu pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan. Reaksi pasar digunakan 

untuk melihat kandungan informasi atas suatu pengumuman. Jika 

pengumuman pergantian CEO memiliki kandungan informasi maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima 

oleh pasar. Reaksi pasar ini ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari 

sekuritas yang bersangkutan dan diukur dengan return sebagai nilai perubahan 

harga atau dengan abnormal return. Jika pengumuman pergantian CEO 

memiliki kandungan informasi, maka investor akan mendapatkan abnormal 

return. Sebaliknya, jika tidak memiliki kandungan informasi maka tidak 

memberikan abnormal return pada pasar. 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return 

sesunguhnya terhadap return normal (Hartono, 2000). Return tidak normal 

adalah selisih antara return realisasi (actual return) dengan return yang 

diharapkan (expected return). Abnormal return positif artinya tingkat 

keuntungan yang sebenarnya terjadi lebih besar dari tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Sedangkan abnormal return negatif berarti tingkat keuntungan 

yang sebenarnya terjadi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang diharapkan.  
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F. Beta dan Koreksi Beta 

 
Beta merupakan volatilitas return suatu sekuritas atau resiko sistematik 

relatif  individual saham terhadap resiko pasar (Hartono, 2000). Volatilitas 

adalah fluktuasi return suatu saham atau portofolio. Jika fluktuasi return-

return sekuritas atau portofolio secara statistik mengkuti fluktuasi  return-

return pasar maka beta dari sekuritas atau portfolio tersebut dikatakan bernilai 

1. Sekuritas dengan beta >1 dikatakan sekuritas yang agresif artinya sangat 

peka terhadap perubahan pasar dan mempunyai resiko di atas pasar. Sekuritas 

agresif memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar dari pada rata-rata 

tingkat keuntungan pasar jika kondisi pasar membaik. Sebaliknya jika kondisi 

pasar memburuk, keuntungan yang diberikan akan lebih rendah. Sekuritas 

dengan nilai beta <1 sebagai sekuritas yang konservatif artinya kurang peka 

terhadap perubahan harga pasar dan memberikan resiko di bawah rata-rata 

pasar (Hartono dan Surianto, 2000). 

Bias beta biasanya terjadi di pasar modal yang sedang berkembang. 

BEJ merupakan salah satu pasar modal yang termasuk pasar modal yang baru 

muncul (emerging maket). Salah satu ciri pasar modal ini adalah pasar yang 

tipis. Hal ini sangat potensial untuk menghasilkan beta yang bias. Bias beta 

disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron (non-synchronous trading) 

karena beberapa saham tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. 

Akibatnya harga saham pada waku t merupakan harga pada waktu sebelumnya 

yaitu pada hari terakhir kali diperdagangkan. Hal ini mengakibatkan 

perhitungan beta menjadi bias. Oleh karena itu beta pada pasar modal dengan 
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perdagangan tidak sinkron perlu disesuaikan atau dilakukan koreksi beta untuk 

menghilangkan bias yang terjadi, sehingga penelitian di pasar modal 

dianjurkan untuk menggunakan koreksi terhadap beta (Hartono dan Surianto, 

2000). Metode yang paling baik untuk mengoreksi beta dengan menggunakan 

metode Fowler dan Rorke dengan menggunakan periode koreksi yang cukup 

panjang yaitu 4 periode mundur (lag) dan 4 periode maju (lead).   

 

G. Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis 

 
Penelitian mengenai kandungan informasi atas suatu pengumuman 

telah banyak dilakukan, tetapi kebanyakan penelitian mengkaji peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan (corporate action) 

seperti pengumuman dividen, pengumuman stock split, pengumuman merger 

dan akuisisi, pengumuman laporan keuangan dan sebagainya. Namun 

penelitian mengenai pergantian CEO perusahaan belum pernah dilakukan di 

Indonesia. 

Beberapa penelitian mengenai pergantian CEO perusahaan telah 

dilakukan, namun kebanyakan dari penelitian ini dilakukan di pasar modal 

yang sudah maju. Beberapa penelitian mengenai reaksi pasar terhadap 

pergantian CEO dilakukan oleh Weisbach (1988), Warner, Watts, and Wruck 

(1988), Denis dan Denis (1995), Neumann dan Voetmann (1999), Huston, 

Maltesta, dan Parrino (2001) dan lain-lain.   

Penelitian yang dilakukan oleh Murphy dan Zimmerman (1993) 

mengenai pengaruh pergantian CEO terhadap kinerja keuangan yang dilihat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

25 

dari beberapa variabel keuangan yaitu biaya R&D, biaya iklan (advertising), 

capital expenditure, accounting accrual, accounting earning, penjualan 

(sales), asset, dan harga saham (stock price). Sampel penelitian 1.063 

executive yang terdapat dalam 599 perusahaan selama tahun 1971-1990. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan menurun pada tahun 

dilakukannya pergantian executive. Hasil penelitian ini juga berhasil 

membuktikan hipotesis bahwa pengangkatan executive memberikan 

perubahan besar pada tahun dilakukannya pergantian dan kinerja keuangan 

kembali membaik setelah dilakukan pergantian executive. Hal ini 

membuktikan bahwa pergantian executive perusahaan dapat meningkatkan 

kepercayaan  investor terhadap kinerja perusahaan dimasa datang. Penelitian 

ini menunjukkan jika kinerja manajemen rendah maka akan berdampak pada 

menurunnya kinerja keuangan perusahaan dan hal ini mendorong untuk 

melakukan pergantian manajemen perusahaan. 

Denis dan Denis (1995) meneliti perubahan kinerja perusahaan atas 

pemecatan top management perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 908 

pergantian top management antara tahun 1985-1988.  Denis dan Denis (1995) 

menyatakan bahwa terdapat bukti yang mendukung bahwa perubahan top 

management disebabkan oleh penurunan kinerja operasi perusahaan yang 

signifikan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan kinerja 

perusahaan dengan cara melakukan pergantian top management karena 

menganggap bahwa manajemen yang bertanggungjawab atas menurunnya 

kinerja operasi perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 
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kinerja terjadi setelah adanya pemecatan top management dan adanya reaksi 

pasar positif 2,25% pada hari pengumuman dimana kinerja perusahaan rendah 

pada 3 tahun sebelum pergantian top management. 

 Pergantian CEO seringkali dikaitkan dengan pergantian nonCEO. Hal 

ini dikarenakan semua top management bertanggungjawab terhadap 

perusahaan. Hayes, Oyer, dan Schaefer (2002) melakukan pengujian terhadap 

beberapa teori yang mendukung hubungan antara penggantian CEO dan 

pergantian non-CEO. Penelitian ini dilakukan di US antara tahun 1991-1999. 

Kesimpulannya terdapat hubungan positif antara pergantian CEO dan non-

CEO tetapi pergantian non-CEO lebih dihubungkan pada perubahan 

organisasional. Oleh karena itu apabila perusahaan mengganti top 

management, maka terdapat kemungkinan untuk mengganti CEO. Namun 

hubungan ini tidak terlihat kuat ketika kinerja perusahaan rendah.  

Clayton, Hartzell dan Rosenberg (2000) mengembangkan beberapa 

hipotesis mengenai bagaimana perubahan CEO mempengaruhi fluktuasi harga 

saham. Pengujian menggunakan 875 sampel perusahaan yang melakukan 

pergantian CEO selama tahun 1979-1995. Hasil pengujian menemukan bahwa 

pergantian CEO menghasilkan peningkatan harga saham secara signifikan dan 

perubahan ini lebih besar untuk pergantian yang dipaksakan (forced turnover). 

Peningkatan dalam volatilitas return saham tahunan sekitar pergantian CEO 

sebesar 3% selama 4 tahun. Namun setelah 3 tahun kedatangan CEO terdapat 

peningkatan volatilitas tambahan sebesar 20%.  Hal ini menunjukkan 

membaiknya kinerja perusahaan setelah dilakukannya pergantian CEO. 
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Reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian top management 

diteliti oleh Warner, Watts, and Wruck (1988). Sampel terdiri dari 269 

perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) dan 

American Stock Exchange (AMEX) selama tahun 1962-1978. Reaksi pasar 

diukur dari abnormal return dengan menggunakan market model dengan 

periode estimasi 200 hari dan periode jendela 91 hari (60 hari sebelum 

pengumuman, pada saat pengumuman, dan 30 hari setelah pengumuman). 

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya bukti yang substantial dalam 

merespon pengumuman pergantian top management yang terlihat dari tidak 

adanya reaksi harga saham disekitar pengumuman pergantian CEO. Warner, 

Watts, dan Wruck (1988) menghitung cummulative abnormal return yang 

menunjukkan nilai negatif namun secara statistik tidak signifikan. Mereka 

juga mengontrol adanya confounding effect yang dapat membiaskan hasil 

penelitian. Sampel yang dipilih telah bersih dari confounding effect, seperti 

pengumuman laba, pengumuman dividen, stock split, dividen, dan sebagainya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Weisbach (1988) yang melihat 

hubungan antara pengawasan (monitoring) yang dilakukan oleh inside 

director dan outside director terhadap pengunduran diri CEO. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kinerja 

perusahaan dan pengunduran diri CEO yang berasal dari outside director dari 

pada inside director. Terdapat abnormal return positif signifikan ketika 

pengumuman pengunduran diri CEO. Hal ini konsisten dengan pandangan 

bahwa dewan komisaris yang didominasi oleh outside director berusaha 
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menaikkan nilai perusahaan dengan cara mengganti manajemen yang 

berkinerja buruk. Penelitian Weisbach (1988) tidak melakukan pengendalian 

terhadap confounding effect. Semua sampel tidak dibersihkan dari 

confounding effect. Hal ini dimungkinkan terdapat bias dalam hasil penelitian 

karena terdapat pengumuman lain yang mempengaruhi hasil penelitian. 

Weisbach (1995) juga meneliti hubungan antara pergantian manajemen 

dengan pelepasan divisi perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 270 

perusahaan di Amerika yang melakukan akuisisi selama tahun 1971-1982. 

Hasil pengujian empiris menunjukkan adanya perubahan manajemen akan 

meningkatkan kemungkinan akuisisi. Hal ini disebabkan oleh adanya kerugian 

yang diderita perusahaan atau perusahaan tidak profitable lagi setelah adanya 

pergantian manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen 

merupakan peristiwa penting bagi perusahaan, karena manajemen berperan 

penting dalam mengelola, mengatur, dan membuat keputusan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan hipotesis alternatif 

pertama dan kedua. Keduanya meliputi seluruh sampel pergantian CEO, 

namun perbedaan keduanya terdapat pada ada tidaknya pengendalian terhadap 

confounding effect. Hipotesis pertama dan  kedua untuk penelitian ini sebagai 

berikut. 

Ho1  : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO yang 

tercermin dalam abnormal return saham, dengan tidak 

memperhatikan confounding effect 
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Ho2  : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO yang 

tercermin dalam abnormal return saham, dengan memperhatikan 

confounding effect 

 

Beberapa penelitian telah mengklasifikasikan pergantian CEO 

berdasarkan penyebab timbulnya pergantian. Kebanyakan dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa pergantian CEO dikarenakan oleh kinerja 

perusahaan yang rendah. Neumann dan Voetmann (1999) menguji hubungan 

antara kinerja dan pergantian CEO dengan menggunakan sampel 81 sampel 

perusahaan yang terdaftar di Copenhagen Stock Exchange. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang rendah meningkatkan 

kemungkinan pergantian CEO dan bahwa pemberhentian (layoff) merupakan 

kejadian yang dapat meningkatkan nilai perusahaan (value-increasing events) 

sedangkan pengunduran diri sukarela (volumtary resignation) merupakan 

kejadian yang menurunkan nilai perusahaan (value-decreasing events). 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa terdapat reaksi harga saham yang positif 

untuk layoff dan reaksi negatif untuk voluntary resignation. Hasil penelitian 

ini juga tidak menunjukkan bahwa investor institutional bertindak sebagai 

pemantau aktif (active monitoring) atas pengendalian perusahaan, namun 

memberikan perlindungan terhadap CEO dari penggantian.  

Godfrey, Mather, dan Ramsay (2000) meneliti pergantian CEO 

berkaitan dengan earning management dan impression management atas 

perusahaan yang terdapat di Australia tahun 1984-1994. Sampel penelitian 63 
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CEO perusahaan yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu 19 pergantian CEO 

karena  habis masa jabatannya (pensiun) dan 44 CEO mengundurkan diri dari 

jabatannya. Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa terdapat earning 

management atas menurunnya income pada periode t (saat pergantian CEO) 

untuk pergantian karena pengunduran diri. Namun tidak terdapat bukti dalam 

hal impression management yang menguntungkan bagi investor. Penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengumumkan pergantian CEO 

melaporkan  adanya penurunan profit  sekitar 3 tahun sebelum pengumuman 

pergantian CEO. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengaruh 

pergantian CEO lebih kuat untuk pergantian karena pengunduran diri 

(resignation) dari pada pensiun (retirement).  

Penelitian mengenai reaksi pasar atas pergantian CEO di Perancis 

dilakukan oleh Derment-Ferere dan Renneboog (2000). Sampel penelitian 

menjadi 3 yaitu 57 kasus pergantian CEO yang disebabkan oleh pengunduran 

diri (resignation), 34 kasus dikarenakan kematian (death) atau pengunduran 

diri karena sakit, dan 21 kasus dikarenakan pensiun (age-related retirement). 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa terdapat abnormal return positif yang 

signifikan atas pengunduran diri CEO. Untuk pergantian karena kematian atau 

sakit tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat kerugian human capital yang disebabkan oleh pergantian CEO. 

Sedangkan pergantian karena pensiun terdapat reaksi pasar negatif 

signifiakan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konflik atau kinerja yang 

rendah selama masa jabatan CEO. 
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Pourciau (1993) melakukan penelitian atas earning atau laba 

perusahaan disekitar pergantian executive nonrutin. Sampel penelitian terdiri 

dari 73 perusahaan yang melakukan pergantian executive nonrutin selama 

periode 1985-1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa earning atau laba 

menurun pada tahun dilakukannnya pergantian executive nonrutin tetapi 

mengalami peningkatan lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pergantian executive nonrutin 

dikarenakan kinerja perusahaan yang rendah. Dengan adanya pergantian ini 

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 

Penelitian mengenai perilaku harga saham disekitar pengumuman 

pengangkatan CEO dilakukan oleh Dedman and Lin (1997). Sampel 

penelitian diambil dari perusahaan yang terdaftar dalam All Share Index di 

UK dan yang melakukan pergantian CEO antara tahun 1990 sampai 1995. 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa terdapat reaksi pasar yang negatif atas 

pengumuman pengangkatan top executive, khususnya ketika terjadi pemecatan 

CEO atau meninggalkan pekerjaan untuk beralih ke pekerjaan yang lain. Hasil 

pengujian abnormal return menunjukkan bahwa terdapat abnormal return 

pada hari pengumuman pengangkatan CEO baru.   

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan hipotesis nol ketiga 

dan keempat untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho3 :  Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO   

secara rutin yang tercermin dalam abnormal return saham.  
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Ho4 : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO 

secara nonrutin yang tercermin dalam abnormal return saham.  

 

Penelitian mengenai pergantian CEO hendaknya juga 

mengklasifikasikan pergantian CEO berdasarkan lingkungan asal CEO, 

apakah dari dalam perusahaan (inside) atau dari luar perusahaan (outside). 

Huston, Malatesta, dan Parrino (2001) menguji hubungan antara perubahan 

kinerja keuangan perusahaan dan abnormal return pada pengumuman 

pergantian CEO. Sampel penelitian diperoleh 1344 pengumuman perganrtian 

CEO terhadap perusahaan yang terdaftar di Wall Street Journal selama tahun 

1971-1994. Hasil penelitian menunjukkan adanya abnormal return positif atas 

pergantian CEO. Abnormal return positif tersebut terjadi karena adanya 

harapan pasar terhadap kinerja keuangan perusahaan dimasa datang. Hal ini 

diartikan bahwa pergantian CEO dianggap sebagai berita baik (good news) 

karena dengan adanya pergantian CEO akan mempercepat perbaikan kinerja 

perusahaan. Huston, Malatesta, dan Parrino (2001) juga membedakan 

pergantian CEO dimana pengganti dari inside dan outside. Hasil pengujian 

menunjukkan hasil yang berlawanan, adanya reaksi pasar positif signifikan 

untuk pergantian CEO outside. Namun sebaliknya untuk pergantian dari 

inside menghasilkan reaksi pasar signifikan negatif. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengajukan 

hipotesis nol kelima dan keenam sebagai berikut. 
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Ho5 : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO 

dengan CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) yang 

tercermin dalam abnormal return saham.  

Ho6 : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO 

dengan CEO pengganti dari luar perusahaan (outside) yang tercermin 

dalam abnormal return saham.  

Penelitian selanjutnya menggabungkan pergantian CEO dengan 

membedakan antara jenis pergantian dan asal CEO pengganti. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kang dan Shivdasani (1996) yang menguji pengaruh 

pergantian top management terhadap harga saham atas  432 sampel 

perusahaan yang berada di Jepang selama tahun 1985-1990. Penelitian ini 

menggunakan market model untuk menghitung abnormal return saham. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada saat pengumuman terdapat return yang 

signifikan positif atas pergantian top management. Pengaruh terdadap return 

lebih besar untuk pergantian yang dipaksaan (forced turnover) dari pada 

pergantian yang tidak dipaksakan (unforced turnover). Pengaruh harga saham 

juga signifikan positif dengan rata-rata return sebesar 1,70% pada hari 

pengumuman ketika forced turnover dilakukan dan penggantinya dipilih dari 

luar perusahaan (outside). Disini juga terdapat bukti adanya pemaksimalan 

kesejahteraan stockholder dan stockholder berperan penting selama proses 

pergantian top management terutama yang berasal dari luar perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Shivdasani (1993) mengenai faktor pendorong 

yang memicu pengambilalihan perusahaan selama periode 1980-1988. 
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Variabel yang digunakan adalah struktur dewan direksi dan kepemilikan 

modal (equity ownership). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara komposisi dewan direksi (outside 

director) terhadap kemungkinan pengambilalihan (takeover) perusahaan, (2) 

outside director yang berencana melakukan pengambilalihan mempunyai 

kepemilikan saham yang lebih rendah dan berusaha menambah beberapa 

outside director.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengajukan 

hipotesis nol ketujuh sampai kesepuluh sebagai berikut. 

Ho7 : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO 

secara rutin inside yang tercermin dalam abnormal return saham.  

Ho8 : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO 

secara nonrutin inside yang tercermin dalam abnormal return saham.  

Ho9 : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO 

secara rutin outside yang tercermin dalam abnormal return saham.  

Ho10 : Tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian CEO 

secara nonrutin outside yang tercermin dalam abnormal return 

saham.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan event study (studi peristiwa) yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study digunakan untuk 

menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa pengumuman  (information 

content) dengan mengamati pengaruh dari suatu kejadian tertentu pada 

periode tertentu dengan melihat tanggal pengumuman sebagai titik kritis. 

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti reaksi pasar dari suatu peristiwa 

pengumuman pergantian direktur utama (CEO) perusahaan. Reaksi pasar ini 

diukur dengan menggunakan abnormal return saham.  

 

B. Populasi Dan Sampel Penelitian 

 
Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti dan paling 

sedikit mempunyai satu sifat yang sama yang karakteristiknya hendak diduga 

(Djarwanto, 1993). Populasi dalam penell7itian adalah perusahaan yang listing 

di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dipilihnya BEJ sebagai sumber pengambilan 

populasi karena BEJ merupakan bursa efek terbesar di Indonesia, sehingga 

diharapkan  akan memperoleh jumlah populasi dan sampel yang besar. 

Sampel adalah sebagian atau beberapa anggota dari populasi 

(Sekaran, 1999). Sampel dari suatu penelitian perlu ditentukan dengan baik 
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karena pemilihan sampel akan mempengaruhi hasil penelitian. Tidak semua 

anggota populasi dijadikan sampel karena anggota populasi sangatlah banyak. 

Oleh karena itu hanya sebagian dari anggota populasi yang memenuhi kriteria 

tertentu saja yang dimasukkan dalam sampel penelitian. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel tidak secara acak tetapi dengan menggunakan pertimbangan dan 

kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Perusahaan yang terpilih 

menjadi sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1. Perusahaan yang mengumumkan pergantian direktur utama (CEO)  pada 

periode 1 Januari 1992-  31 Desember 2003.  

2. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ). Aktif maksudnya bahwa saham perusahaan yang bersangkutan 

dalam periode jendela selalu diperdagangkan.  

3. Perusahaan tidak mengumumkan pengumuman lain, seperti dividen saham 

(stock dividend), saham bonus, stock split, right issue, dan merger dan 

akuisisi yang dapat menjadi confounding effect selama periode jendela. 

4. Data tanggal pengumuman tersedia dan dapat diidentifikasi dengan jelas. 

 

C. Prosedur Pemilihan Sampel 

 
Dari semua perusahaan yang listing di BEJ selama periode 1 Januari 

1992-31 Desember 2003, maka diperoleh sampel awal sebanyak 107 

perusahaan yang mengumumkan pergantian CEO with confounding effect. 

Setelah dihilangkan dari confounding effect diperoleh sampel penelitian 
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sebanyak 59 perusahaan. Sampel perusahaan kemudian dikelompokkan 

menjadi 2 kelompok yaitu  22 perusahaan yang mengumumkan pergantian 

CEO secara rutin dan  37 perusahaan yang mengumumkan pergantian CEO 

secara nonrutin. Dari 59 sampel perusahaan tersebut masih dibagi lagi dengan 

memperhatikan asal CEO (CEO origin) yaitu inside dan outside. Sampel 

dengan CEO pengganti dari dalam perusahaan (inside) sebanyak 31 

perusahaan dan dari luar perusahaan (outside) 28 perusahaan. Kemudian 

sampel dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok. Sebanyak 15 perusahaan 

yang mengumumkan pergantian CEO secara rutin inside dan 7 perusahaan 

untuk pergantian secara rutin outside. Pergantian CEO secara nonrutin 

terdapat 16 perusahaan mengumumkan pergantian CEO secara nonrutin inside 

dan 21 perusahaan untuk pergantian CEO secara nonrutin outside. Prosedur 

pemilihan sampelnya terlihat dalam tabel III.1 di halaman selanjutnya. 
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Tabel III.1 

Prosedur pemilihan sampel 

Prosedur pemiihan sample Jumlah 
Perusahaan yang listing dan mengumumkan pergantian 
top management 
Pengumuman dewan komisaris (board of directors) 
Pengumuman dewan direksi 
Pengumuman dewan direksi (non CEO) 
Pengumuman pergantian CEO 

514 
 

(58) 
456 

(296) 
160 

Data yang tidak dapat digunakan (53) 
Pengumuman pergantian CEO with confounding effect 107 
Confounding Effect:   
Dividen (43) 
Saham Bonus (2) 
Stock Split (2) 
Right Issue (1) 
Merger dan Akuisisi (0)  
Laporan keuangan  (0)  
Pengumuman pergantian CEO nonconfounding effect 59 
Pengumuman pergantian CEO rutin 22 
Pengumuman pergantian CEO nonrutin 
Pengumuman pergantian CEO inside 
Pengumuman pergantian CEO outside 

37 
31 
28 

Pengumuman pergantian CEO rutin inside 15 
Pengumuman pergantian CEO rutin outside 7 
Pengumuman pergantian CEO nonrutin inside 16 
Pengumuman pergantian CEO nonrutin outside 21 

 

 

D. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data 

 
Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan 

periode pengamatan mulai 1 Januari 1992 sampai 31 Desember 2003. Data 

dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Data perusahaan yang listing di BEJ berasal dari Indonesian Capital 

Market Directory tahun 1992-2003. 
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2. Data tanggal pengumuman pergantian direktur utama (CEO) berasal dari 

surat kabar Harian Ekonomi Neraca, Kompas, Bisnis Indonesia, Suara 

Pembaharuan dan Business News tahun 1992-2003. 

3. Data harga saham harian masing-masing perusahaan dan harga pasar 

saham diperoleh dari database PPA FE UGM. Harga saham harian yang 

digunakan adalah harga penutupan (closing price) karena harga tersebut 

adalah harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Data harian ini digunakan 

karena memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dalam merespon reaksi 

pasar. 

 

E. Variabel Penelitian Dan Pengukurannya 

 
Penelitian ini akan melihat reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO perusahaan. Pergantian CEO dapat diklasifikasikan menjadi 2 

yaitu pergantian CEO secara rutin dan pergantian CEO secara nonrutin. 

Pergantian CEO secara rutin adalah proses pergantian CEO yang dilakukan 

berdasarkan struktur perusahaan, dilakukan secara teratur, dan merupakan 

proses pergantian yang direncanakan perusahaan. Pergantian CEO rutin 

disebabkan oleh pengunduran diri sehabis masa jabatannya, kematian, sakit, 

dan pensiun. Sedangkan pergantian CEO nonrutin adalah proses pergantian 

yang tidak teratur, tidak direncanakan, dan dilakukan pada waktu tertentu. 

Pergantian CEO nonrutin disebabkan oleh pengunduran diri CEO sebelum 

habis masa jabatannya dan pemecatan oleh perusahaan. Pergantian CEO 

nonrutin biasanya dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang rendah selama 
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masa jabatan CEO. Perusahaan mengambil tindakan untuk mengganti CEO 

dengan harapan dapat memperbaiki kinerja perusahaan yang rendah tersebut 

dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan di masa 

datang. 

Penelitian ini mengkasifikasikan lagi pergantian CEO berdasarkan asal 

CEO pengganti. CEO pengganti dapat berasal dari dalam perusahaan (inside) 

dan dari luar perusahaan (outside). Inside CEO dimaksudkan bahwa CEO 

berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri, dia telah memegang jabatan 

sebagai senior executive diperusahaan tersebut, atau belum pernah menjabat 

tetapi masih terdapat hubungan keluarga (keturunan). Sedangkan Outside 

CEO adalah CEO yang berasal dari luar perusahaan, tidak pernah bekerja pada 

perusahaan sebelumnya, tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan, dan 

tidak mempunyai hubungan keluarga. Outsider dipilih karena pertimbangan 

kemampuannya dalam mengelola dan memimpin perusahaan.  

Reaksi pasar dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

abnormal return. Hal ini dikarenakan penelitian ini melihat reaksi pasar 

secara harian. Oleh karena itu abnormal return dilihat perhari selama periode 

jendela. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return 

sesunguhnya terhadap return normal (Hartono, 2000). Return normal 

merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). 

Sedangkan Return tidak normal adalah selisih antara return realisasi (actual 

return) dengan return yang diharapkan (expected return). Abnormal return 

positif artinya tingkat keuntungan yang sebenarnya terjadi lebih besar dari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

41 

tingkat keuntungan yang diharapkan. Sedangkan abnormal return negatif 

berarti tingkat keuntungan yang sebenarnya terjadi lebih kecil dari tingkat 

keuntungan yang diharapkan. Return realisasi merupakan return yang telah 

terjadi. Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor dimasa datang (Hartono, 2000).  

Perhitungan return ekspektasi dengan menggunakan model pasar 

(market model) yang dilakukan dengan 2 tahap yaitu: (1) membentuk model 

ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi (120 

hari), (2) menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela (11 hari). Digunakannya periode estimasi 120 

hari dan periode jendela 11 hari. Model ekspektasi dapat dibentuk 

menggunakan tehnik regresi OLS  (Ordinary Least Square). Pengukuran 

abnormal return dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menghitung return saham individu yang sesungguhnya, digunakan rumus: 

Rit =  
1it

1itit

P

PP

-

--
      

Rit  = return saham i pada waktu ke-t 

Pt  = harga saham i pada waktu ke-t 

Pt-1  = harga saham i pada waktu t-1 

2. Menghitung  return pasar harian. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

Rmt =  
1it

1itit

IHSG

IHSGIHSG

-

--
    

Rmt          =  return pasar pada waktu ke-t 
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IHSG t  =  indeks harga saham gabungan i pada waktu ke-t 

IHSG t-1 =  indeks harga saham gabungan i pada waktu t-1 

t  =  lamanya periode estimasi yaitu dari t –126 sampai t –6 

3. Menghitung ai da bi yang belum dikoreksi dengan market model yaitu 

dengan menggunakan rumus persamaan regresi antara return saham (Rit) 

dengan return pasar (Rmt). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Rit = ai + bi Rmt + eit 

Rit = return saham i pada waktu t 

ai = intercept dari regresi untuk saham i 

bI = slope dari fungsi regresi atau beta untuk masing-masing saham i. 

Rmt = return pasar pada waktu t 

eit    = kesalahan residu yang biasa diasumsikan = 0 

4. Melakukan koreksi beta dengan metode Fowler-Rorke dengan 4 periode 

mundur (lag) dan 4 periode maju (lead). Penelitian Hartono dan Surianto 

(2000) bahwa metode Fowler-Rorke merupakan metode terbaik untuk 

mengoreksi beta. Langkah dalam perhitungan beta koreksi dengan metode 

Fowler dan Rorke 4 lead dan 4 lag  adalah sebagai berikut. 

1. Mengoperasikan persamaan regresi berganda sebagai berikut. 

Rit = a +b 4
i
- Rmt-4 + b 3

i
- Rmt-3 + b 2

i
- Rmt-2 + b 1

i
- Rmt-1 + b 0

i Rmt + b 1
i
+ Rmt+1 

+ b 2
i
+ Rmt+2 + b 3

i
+ Rmt+3 + b 4

i
+ Rmt+4   

Rit  = return saham i pada waktu t 

b t
i   = beta saham i pada waktu t 

Rmt  = return pasar pada waktu t 
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2. Mengoperasikan persamaan regresi berganda untuk mendapatkan 

koreksi serial return indeks pasar dengan return indeks pasar periode 

sebelumnya sebagai berikut. 

Rmt = a + r 4 Rmt-4 + r 3 Rmt-3 +r 2  Rmt-2+ r1 Rmt-1 + e i  

Koefisien r  tersebut digunakan sebagai faktor pembobot dalam 

pengoreksian beta dalam koefisien regresi. 

3. Menghitung bobot dengan lag 4 dan lead 4 dihitung dengan rumus: 

w1 = 
4321

4321

22221

2221

r+r+r+r+
r+r+r+r+

 

w2 = 
4321

4321

22221

221

r+r+r+r+
r+r+r+r+

 

w3 = 
4321

4321

22221

21

r+r+r+r+
r+r+r+r+

 

w4 = 
4321

4321

22221

1

rrrr
rrrr
++++
++++

 

4. Menghitung beta koreksian sekuritas ke-i yang merupakan penjumlahan 

koefisien regresi berganda dengan bobot sebagai berikut. 

b i  = w 4 b
4

i
-  +w 3b

3
i
-  + w 2 b

2
i
-  + w1b

1
i
-  + bi

0 + w1b
1

i
+ + w 2 b

2
i
+  + 

w 3b
3

i
+  + w 4 b

4
i
+   

5. Menghitung return ekspektasi pada periode jendela dengan menggunakan 

beta yang sudah dikoreksi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

E (Rit) = ai + bi Rmt  

E (Rit) = return ekspektasi saham i pada waktu ke-t 
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ai = intercept dari regresi untuk saham i 

bi = beta koreksian untuk saham i 

Rmt = return pasar pada periode jendela ke-t 

6. Menghitung abnormal return saham dengan mengurangkan return realisasi 

dengan return ekspektasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

ARit =  Rit – E (Rit ) 

ARit  = abnormal return saham i pada waktu ke-t 

Rit  = return relisasi saham i pada waktu ke-t 

E (Rit) = return ekspektasi saham i pada waktu ke-t 

7. Menghitung abnormal return rata-rata (average abnormal return) yang 

merupakan rata-rata return tidak normal pada periode peristiwa. Rumus 

untuk menghitung average abnormal return adalah sebagai berikut. 

AAR t =  
k

AR
k

i
itå

=1  

AARt  = average abnormal return pada waktu ke-t 

k  = jumlah sekuritas 

8. Menghitung standarisasi abnormal return (SARi,t) dengan rumus sebagai 

berikut. 

SARi,t = 
i

ti

SEE

AR ,  

SARi,t  = abnormal return standarisasi sekuritas i pada waktu ke-t 

ARi,t =  abnormal return sekuritas i pada waktu ke-t 

SEEi = kesalahan standar estimasi sekuritas i 
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Perhitungan kesalahan standar estimasi dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

SEEi = 

( )
21

2

1

2

,

-

-å
=

T

RR
t

tj
ji

 

SEEi = kesalahan standar estimasi sekuritas i 

Ri,j = return sekuritas ke-i untuk hari ke-j selama periode estimasi 

 R  = rata-rata return sekuritas ke-i selama periode estimasi 

  T1-2 = jumlah hari di periode estimasi, yaitu dari hari ke-T1 sampai hari 

ke-T2 

9. Mengelompokkan perusahaan sampel menjadi 2 yaitu pergantian CEO 

secara rutin dan pergantian CEO secara nonrutin. 

10. Mengelompokkan perusahaan sampel menjadi 2 yaitu pergantian CEO 

dengan inside CEO dan pergantian CEO dengan outside CEO. 

11. Mengelompokkan perusahaan sampel menjadi 4 yaitu pergantian CEO 

secara rutin inside, nonrutin inside dan pergantian CEO secara rutin outside 

dan nonrutin outside. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 
Pengujian hipotesis secara keseluruhan dengan menggunakan uji 

t, yaitu untuk menguji apakah abnormal return yang diperoleh di sekitar 

tanggal pengumuman pergantian CEO berbeda secara signifikan atau tidak 

dengan nol, dengan tingkat keyakinan 1%, 5%, dan 10 %. Pengujian 

hipotesis menggunakan pengujian dua sisi (two-tailed) yaitu sebelah kanan 
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dan kiri. Penelitian ini menggunakan model empiris standarisasi abnormal 

return untuk menentukan nilai t hitung Langkah-langkah yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan H0 dan H1 

H0  = AR = 0 

H1 = AR ¹ 0 

2. Menentukan level of significance, penelitian ini menggunakan level of 

significance sebesar 1%, 5%, dan 10%,  

3. Menentukan kriteria pengujian: 

  H0 diterima bila : -t tabel £ t hitung £ t tabel  

  H0 ditolak bila : t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel  

     4.  Menghitung nilai t-hitung dari sampel 

 t-hitung =
k

SAR
k

i
tiå

=1
,

 

   SARi,t = return tidak normal standarisasi sekurtas i pada waktu t 

    k = jumlah sampel 

5. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel 

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho dengan 

melihat nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data penelitian dan 

pengujian hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat reaksi pasar 
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atas pengumuman pergantian CEO yang tercermin dalam  abnormal return 

saham. Penelitian ini dilakukan atas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta antara periode 1 Januari 1992 sampai 31 Desember 2003. Bab ini akan 

menggunakan bantuan tabel untuk menjelaskan analisis data yang telah 

dideskripsikan dengan menggunakan tehnik-tehnik analisis yang telah dipilih.  

 

A. Hasil Pengumpulan Data 

 
Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti terhadap 

perusahaan yang mengumumkan pergantian CEO pada periode 1992-2003 

sesuai dengan proses seleksi sampel penelitian seperti yang dilakukan pada 

bab sebelumnya, diperoleh data awal sebanyak 514 pengumuman pergantian 

CEO. Data ini selanjutnya dipisahkan antara pergantian dewan komisaris dan 

pergantian dewan direksi, diperoleh 456 pengumuman pergantian dewan 

direksi. Terdapat 296 pengumuman direksi (non-CEO) yang dikeluarkan dari 

sampel. Sehingga diperoleh sampel 160 pengumuman pergantian CEO. 

Terdapat sejumlah 53 pengumuman yang tidak dapat digunakan, karena data 

tidak lengkap. 

Sampel akhir penelitian diperoleh 107 pengumuman pergantian CEO 

with confounding effect. Jika confounding   effect dihilangkan, maka diperoleh  

59 pengumuman pergantian CEO nonconfounding effect. Sampel kemudian 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu pergantian CEO secara rutin sebanyak 22 

pengumuman, dan 37 pengumuman untuk pergantian CEO secara nonrutin. 

Sampel dengan CEO pengganti dari dalam (inside) sebanyak 31 pengumuman 
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dan dari luar perusahaan (outside) sebanyak 28 pengumuman. Sampel 

selanjutnya dikelompokkan lagi menjadi 4 yaitu 15 rutin inside, 7 rutin 

outside, 16 nonrutin inside dan 21 nonrutin outside. 

 

B. Koreksi Beta 

 
Data penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek Jakarta merupakan 

pasar modal yang tipis (thin market). Hartono dan Surianto (2000) 

menyatakan bahwa beta yang dihitung dengan menggunakan data dari pasar 

yang tipis merupakan beta yang bias. Apabila beta yang bias ini dipakai dalam 

penelitian akan mengakibatkan bias dalam penelitian. Oleh karena itu untuk 

mengurangi bias pada perhitungan beta yang dilakukan pada pasar yang tipis, 

maka beta tersebut harus dikoreksi terlebih dahulu. Koreksi beta dilakukan 

dengan metode Fowler dan Rorke 4 lead dan 4 lag, sesuai saran Hartono dan 

Surianto (2000). Koreksi beta dalam penelitian ini perlu dilakukan karena rata-

rata dari beta adalah 0,35031. Nilai beta yang ideal adalah sama dengan satu 

atau mendekati satu. Karena nilai 0,35031 masih jauh dari satu, maka perlu 

dilakukan koreksi terhadap beta. 

Berikut ini akan disajikan hasil perhitungan rata-rata beta sebelum 

koreksi dan rata-rata beta setelah koreksi dalam tabel IV.1 dan tabel IV.2 

dibawah ini. 

Tabel IV.1 

Rata-rata beta sebelum koreksi dan rata-rata beta setelah koreksi 

Pergantian CEO with confounding effect 
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Beta sebelum koreksi   0,35031 

Beta setelah koreksi   0,78503 

Tabel IV.2 

Rata-rata beta sebelum koreksi dan rata-rata beta setelah koreksi 

Pergantian CEO  nonconfounding effect 

 

Beta sebelum koreksi   0,27184 

Beta setelah koreksi   0,09026 

 

Berdasarkan tabel IV.1 diatas terlihat adanya perubahan nilai rata-rata 

beta sebelum koreksi dan setelah koreksi. Hasil perhitungan rata-rata beta 

setelah dikoreksi menunjukkan adanya peningkatan nilai beta, bahwa beta 

yang telah dikoreksi paling mendekati satu. Rata-rata beta setelah dikoreksi 

adalah sebesar 0,78503. Meskipun nilainya tidak sama dengan satu, tetapi 

nilainya lebih mendekati satu dari pada sebelum dikoreksi. Terdapat selisih 

beta yang cukup besar antara beta sebelum koreksi dan setelah koreksi yaitu 

sebesar 0,43472. 

Tabel IV.2 menunjukkan adanya perubahan rata-rata nilai beta 

sebelum koreksi dan setelah koreksi yang cukup besar. Hasil perhitungan rata-

rata beta sebelum koreksi sebesar 0,27184. Dengan demikian ada 

penyimpangan nilai beta sebesar 0,72816 dibanding beta yang ideal yaitu 1. 

Setelah dilakukan koreksi beta, maka menunjukkan adanya peningkatan nilai 

beta menjadi 1,09026. Penyimpangan terhadap beta ideal 1 sebesar  0,09026. 

Hal ini membuktikan  bahwa nilai beta yang telah dikoreksi paling mendekati 
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satu. Terdapat selisih beta yang cukup besar antara beta sebelum koreksi dan 

setelah koreksi yaitu sebesar 0,81842. 

Hasil pengujian terhadap beta menunjukkan bahwa rata-rata beta 

setelah koreksi lebih baik dari sebelum koreksi. Hal ini membuktikan bahwa  

koreksi beta dengan menggunakan metode Fowler dan Rorke 4 lead dan 4 lag 

berhasil memperbaiki nilai beta. Beta hasil koreksian selanjutnya akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

C. Pengujian Hipotesis Pergantian CEO 

 
Pengujian reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO 

menggunakan uji t untuk melihat signifikansi abnormal return (rata-rata 

abnormal return) untuk seluruh saham pada periode pengamatan antara t-5 

sampai t+5. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa rata-rata abnormal 

return tersebut secara statistik tidak sama dengan nol. Pengujian dilakukan 

dengan dua sisi (two-tailed) sebelah kanan dan kiri. Pengujian hipotesis 

berdasarkan kesalahan standard estimasi return tidak normal pada periode 

pengamatan. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis 

nol. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan t-hitung 

dengan t-tabel. 

Hipotesis pertama akan melihat reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO yang tercermin dalam abnormal return saham. Hipotesis nol 

menyatakan bahwa tidak terdapat reaksi pasar atas pengumuman pergantian 

CEO yang meliputi semua sampel with confounding efect sebanyak 107 
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pengumuman. Reaksi pasar akan diamati dengan melihat nilai t-hitung untuk 

masing-masing hari di periode pengamatan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil 

pengujian disajikan pada tabel IV.3 di bawah ini. 

Tabel IV.3 
 Rata-rata abnormal return   

Pergantian CEO with confounding effect 
 

Hari AAR t t-hitung 
t-5 -0,000032 0,638788 
t-4 0,004201 1,501058 
t-3 0,035706 2,306572** 
t-2 -0,011520 -2,073847** 
t-1 0,005029 0,539278 
t-0 0,003331 2,268728** 
t+1 0,002584 0,534907 
t+2 -0,004862 -0,217374 
t+3 0,012402 2,437594** 
t+4 -0,009239 -1,989876** 
t+5 -0,001112 -0,640542 

N = 107,  ** signifikansi 5%  
 

 

Dilihat dari tabel IV.3 menunjukkan bahwa selama 11 hari periode 

peristiwa, maka pengumuman pergantian CEO menimbulkan rata-rata 

abnormal return yang sebagian positif. Rata-rata abnormal return negatif 

terjadi pada 5 hari, 2 hari  sebelum pengumuman dan 2 hari, 4 hari, dan 5 hari 

setelah pengumuman. 

Rata-rata abnormal return positif sebesar 3,5706% dengan nilai t-

hitung sebesar 2,306572 yang signifikan 5% terjadi pada 3 hari sebelum 

pengumuman. Namun terjadi reaksi negatif pada 2 hari sebelum pengumuman 

dengan rata-rata abnormal return sebesar –1,1520% dengan nilai t-hitung –

2,073847 dengan signifikansi 5%. Pada hari pengumuman terdapat reaksi 
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positif signifikan 5% dengan rata-rata abnormal return  0,3331% dengan t-

hitung 2,268728.  

Reaksi pasar juga terlihat pada hari ke-3 dan ke-4 setelah 

pengumuman. Pada hari t+3 rata-rata abnormal return sebesar 1,2402% 

dengan t-hitung 2,437594 signifikan 5%. Namun terjadi reaksi negatif pada 

t+4 dengan rata-rata abnormal return sebesar –0,9239% dan t-hitung –

1,989876 (t-tabel 1,9840) pada tingkat signifikan 5%.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka Ho1 ditolak dan Ha1 

diterima. Dengan demikian menunjukkan bahwa pengumuman pergantian 

CEO menimbulkan reaksi pasar positif. Pasar bereaksi sebelum, pada saat dan 

setelah pengumuman pergantian CEO. Hasil pengujian ini menunjukkan 

adanya kandungan informasi pengumuman pergantian CEO. Terdapat reaksi 

pasar positif pada hari pengumuman, maka investor menilai bahwa 

pengumuman pergantian CEO sebagai berita baik (good news). Namun 

adanya kebocoran informasi 3 hari dan 2 hari sebelum pengumuman sehingga 

pihak-pihak yang mendapat bocoran informasi tersebut akan memanfaatkan 

untuk memperoleh keuntungan. Terdapat reaksi yang berkepanjangan, karena 

reaksi masih terjadi beberapa hari setelah pengumuman. Reaksi pasar  selama 

periode pengamatan  juga tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pasar 

masih ragu-ragu menanggapi informasi yang ada, terbukti adanya reaksi 

positif pada t-3 kemudian pada t-2 reaksinya berubah menjadi negatif. Tiga 

hari setelah pengumuman juga terdapat reaksi positif, namun pada t+4 reaksi 

ini berubah menjadi negatif. 
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Pengujian hipotesis kedua mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO dengan memperhatikan confounding effect memberikan hasil yang 

sama, kecuali pada hari pengumuman (t-0). Hasil uji t ditunjukkan dengan tabel 

IV.4 dibawah ini. 

Tabel IV.4 
Rata-rata abnormal return  

Pergantian CEO non confounding effect 
 

D. Hari AAR t t-hitung 
t-5 0,010064         1,921303* 
t-4 -0,007170 -0,690519 
t-3 0,050718 1,756889* 
t-2 -0,012114 -1,536473 
t-1 0,007077 0,776876 
t-0 -0,007689 0,343760 
t+1 0,010900 0,855204 
t+2 -0,010531 -0,376913 
t+3 0,020364 2,236151** 
t+4 -0,010657 -1,059986 
t+5 0,003644 -0,028955 

N = 59, ** signifikan 5%,  *signifikan 10% 
 
 

Berdasarkan  tabel IV.4 diatas bahwa reaksi pasar positif signifikan 

10% terjadi 5 hari dan 3 hari sebelum pengumuman yang ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata abnormal return sebesar 1,0064% dan 5,0718% dengan nilai t 

hitung 1,921303 dan 1,756889. Pada saat pengumuman pergantian CEO justru 

pasar tidak bereaksi yang ditunjukkan dengan nilai t-hitung yang tidak 

signifikan. Rata-rata abnormal return pada saat pengumuman adalah negatif 

namun tidak signifikan sebesar –0,7689%. Pasar kembali bereaksi signifikan 

positif 5% pada 3 hari setelah pengumuman dimana terdapat rata-rata 

abnormal return sebesar 2,0364% dengan nilai t-hitung 2,236151. Hasil 

pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa pasar masih tetap bereaksi 
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terhadap pengumuman pergantian CEO meskipun sudah dibuang dari faktor 

confounding effect. Disini juga terjadi kebocoran informasi 5 hari dan 3 hari 

sebelum pengumuman. Namun pada saat pengumuman pergantian CEO tidak 

terdapat reaksi pasar yang signifikan. Reaksi pasar terjadi berkepanjangan 

karena pasar bereaksi 3 hari setelah pengumuman yang ditunjukkan dengan 

adanya t-hitung yang signifikan positif. 

 

D. Pengujian Hipotesis Pergantian CEO Rutin dan Nonrutin 

 
Pengujian hipotesis selanjutnya adalah dengan membagi sampel 

menjadi 2 yaitu pergantian secara rutin dan nonrutin. Pengujian hipotesis juga 

dengan uji t berdasarkan kesalahan standar estimasi rata-rata abnormal return 

selama periode peristiwa. Hasil pengujian hipotesis untuk pergantian secara 

rutin ditunjukkan dalam tabel IV.5 di halaman selanjutnya. 

 

 

 

 
 

Tabel IV.5 
Rata-rata abnormal return  

Pergantian CEO rutin 
 

Hari AAR t t-hitung 
t-5 0,032476 1,677701 
t-4 -0,015882 -1,038941 
t-3 0,019520 2,503516** 
t-2 -0,013645 -0,579086 
t-1 0,005039 0,588753 
t-0 -0,000390 -0,494076 
t+1 -0,011935 -0,173466 
t+2 -0,021326 -0,733101 
t+3 0,032592 1,981667* 
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t+4 -0,001809 -0,502783 
t+5 0,007148 0,643511 
N = 22, **signifikan 5%, * signifikan 10% 

 

Hasil uji t pada tabel IV.5 menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif 

pada 5 hari, 3 hari, dan 1 hari sebelum pengumuman. Namun reaksi ini hanya 

signifikan pada tingkat 5% pada 3 hari sebelum pengumuman dengan nilai 

rata-rata abnormal return sebesar 1,9520% dan t hitung 2,503516. Pasar 

bereaksi negatif pada saat pengumuman, 1 hari dan 2 hari setelah 

pengumuman, namun tidak signifikan.  Nilai rata-rata abnormal return pada 

saat pengumuman sebesar –0,0396% dengan t-hitung –0,494076. Pasar 

kembali bereaksi signifikan positif 10% pada 3 hari setelah pengumuman 

dimana terdapat rata-rata abnormal return sebesar 3,2592% dengan nilai t-

hitung 1,981667. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini menunjukkan adanya 

kandungan informasi pengumuman pergantian CEO secara rutin. Namun 

disini juga terjadi kebocoran informasi pada 3 hari sebelum pengumuman. 

Reaksi pasar juga terjadi berkepanjangan karena reaksi pasar positif signifikan 

masih terjadi pada 3 hari setelah pengumuman.  

Hasil pengujian hipotesis keempat untuk pergantian CEO secara 

nonrutin menunjukkan hasil yang tidak signifikan.  Hasil uji t ditunjukkan 

dalam tabel IV.6 dibawah ini. 

 
Tabel IV.6 

Rata-rata abnormal return  
Pergantian CEO nonrutin 

Hari AAR t t-hitung 
t-5 -0,003262 1,152968 
t-4 -0,001990 -0,078200 
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t-3 0,069268 0,306813 
t-2 -0,011204 -1,510056 
t-1 0,008288 0,535310 
t-0 -0,012028 0,818736 
t+1 0,024478 1,222800 
t+2 -0,004113 0,085322 
t+3 0,013093 1,319518 
t+4 -0,015918 -0,962121 
t+5 0,001560 -0,533083 

N = 37  
 

 

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa pasar tidak bereaksi 

terhadap pengumuman pergantian CEO secara nonrutin. Hal ini ditunjukkan 

dengan tidak adanya nilai t-hitung yang signifikan selama periode peristiwa. 

Nilai rata-rata abnormal return terbesar terjadi pada 3 hari sebelum 

pengumuman sebesar 6,9268%  yang secara statistik tidak signifikan. Nilai t-

hitung terbesar terjadi pada 2 hari sebelum pengumuman dengan nilai sebesar 

-1,510056, namun hal ini tidak signifikan. Pada saat pengumuman terdapat 

reaksi  negatif yang ditunjukkan dengan rata-rata abnormal return sebesar –

1,2028%, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini membuktikan tidak 

adanya kandungan informasi pengumuman pergantian CEO secara nonrutin. 

Oleh karena itu Ho4 diterima dan Ho4 ditolak. 

 

E. Pengujian Hipotesis Untuk Pergantian CEO Inside dan Outside. 

 
Sampel dalam penelitian ini juga dibedakan menurut asal CEO 

apakah dari inside (dalam perusahaan) atau outside (luar perusahaan). 

Pengujian hipotesis juga menggunakan uji t dengan standarisasi abnormal 
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return. Hipotesis dibagi menjadi  yaitu pergantian CEO dengan CEO 

pengganti dari dalam (inside) dan dari luar (outside).  

Hasil uji t hipotesis kelima untuk pergantian CEO inside dengan 

sampel sebanyak 31 perusahaan ditunjukkan dalam tabel IV.7 di bawah ini. 

 
Tabel IV.7 

Rata-rata abnormal return  
Pergantian CEO dengan inside CEO 

Hari AAR t t-hitung 
t-5   0,006702 0,890607 
t-4 0,004759 0,599228 
t-3 -0,025977 -0,546986 
t-2 -0,003283 -0,217544 
t-1 0,009388 0,471922 
t-0 -0,022734 -0,975756 
t+1 0,048146 2,202921** 
t+2 -0,007420 -0,072267 
t+3 0,035741 2,512749** 
t+4 -0,013746 -0,824876 
t+5 0,036879 2,446965** 

N = 31, ** signifikan 5% 
 

 

Berdasarkan tabel IV.7 diatas terlihat bahwa pada hari pengumuman 

terdapat rata-rata abnormal return negatif sebesar –2,2734%, namun secara 

statistik tidak signifikan. Reaksi pasar positif signifikan 5% terjadi pada 1 

hari, 3 hari, dan 5 hari setelah pengumuman dengan rata-rata abnormal return 

masing-masing sebesar 4,8146%, 3,5741%, dan 3,6879% dan t-hitung 

masing-masing sebesar 2,202921,  2,512749, dan 2,446965. Hasil pengujian 

hipotesis kelima ini menunjukkan adanya kandungan informasi pengumuman 

pergantian CEO dengan CEO pengganti dari dalam (inside). Tidak terdapat 
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kebocoran informasi sebelum pengumuman. Reaksi pasar terjadi lambat dan 

berkepanjangan karena reaksi pasar signifikan positif baru terjadi 1 hari 

setelah pengumuman dan reaksi ini masih terjadi pada 3 hari dan 5 hari setelah 

pengumuman. 

Pengujian hipotesis keenam untuk pergantian CEO dengan CEO 

pengganti dari luar (outside) dengan sampel sebanyak 28 perusahaan 

ditunjukkan dalam tabel IV.8 di halaman selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel IV.8 
Rata-rata abnormal return  

Pergantian CEO dengan outside CEO 

Hari  AAR t t-hitung 
t-5 0,013786 1,875395* 
t-4 -0,020377 -1,641329 
t-3 0,135631 3,147365*** 
t-2 -0,021892 -2,020264* 
t-1 0,004517 0,640670 
t-0 0,008969 1,529912 
t+1 -0,030336 -1,066043 
t+2 -0,013976 -0,475704 
t+3 0,003340 0,629454 
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t+4 -0,007237 -0,683719 
t+5 -0,033152 -2,617103** 

N = 28, ** *signifikan 1%, **signifikan 5%, *signifikan 10% 
 

Tabel IV.8 diatas menunjukkan bahwa pasar berekasi positif pada 5 

hari dan 3 hari sebelum pengumuman. Pada hari ke-5 dan ke-3 sebelum 

pengumuman terdapat rata-rata abnormal return sebesar 1,3786% dan 

13,5631% dengan t-hitung 1,875395 dan 3,147365 signifikan pada tingkat 

10% dan 1%. Reaksi pasar negatif juga terjadi pada 2 hari sebelum 

pengumuman dengan rata-rata abnormal return -2,1892% dan t-hitung –

2,020264 dengan tingkat signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan adanya 

kebocoran informasi atas pengumuman pergantian outside CEO. 

Pada hari pengumuman (t-0) tidak terjadi reaksi pasar yang 

signifikan. Nilai rata-rata abnormal return sangat kecil sebesar 0,8969% dan t-

hitung 1,529912, namun tidak signifikan secara statistik. Pasar kembali 

bereaksi negatif pada hari ke-5 setelah pengumuman dengan tingkat 

signifikansi 5%. Rata-rata abnormal return sebesar –3,3152% dan t-hitung 

sebesar –2,617103. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi pasar berkepanjangan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengumuman pergantian CEO dengan CEO 

pengganti dari luar (outside) mempunyai kandungan informasi, namun tidak 

terdapat reaksi pasar yang signifikan pada hari pengumuman (t-0).  

 

F. Pengujian Hipotesis Untuk Pergantian CEO secara Rutin dan Nonrutin 

dengan Inside dan Outside CEO. 
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Sampel dalam penelitian ini selanjutnya dikelompokkan menjadi 4 

kelompok yaitu: pergantian CEO secara rutin inside, nonrutin inside, rutin 

outside, dan nonrutin outside. Pengujian hipotesis juga menggunakan uji t 

dengan standarisasi abnormal return. 

Hasil uji t untuk hipotesis ketujuh untuk pergantian CEO secara rutin 

inside ditunjukkan dalam tabel IV.9 dibawah ini. 

Tabel IV.9 
Rata-rata abnormal return  

Pergantian CEO rutin inside  
 

Hari AAR t t-hitung 
t-5 0,028876 1,321248 
t-4 -0,008421 -0,855127 
t-3 0,027997 2,383168** 
t-2 -0,012027 -0,278559 
t-1 0,012813 0,818215 
t-0 0,004812 0,036101 
t+1 0,011602 0,582249 
t+2 -0,013937 -0,776275 
t+3 0,020974 1,645832 
t+4 -0,009959 -1,064032 
t+5 0,032475 2,357644** 

N = 15, ** signifikan 5%  
 

Dari tabel IV.9 tersebut dapat dilihat adanya kebocoran informasi 

yang terjadi pada 3 hari sebelum pengumuman. Pasar bereaksi positif 

signifikan 5% dengan nilai rata-rata abnormal return sebesar  2,7997% dan 

nilai t-hitung 2,383168. Namun pada hari pengumuman (t-0) tidak ada reaksi 

yang signifikan secara statistik dengan nilai rata-rata abnormal return sebesar 

0,4812%. Pasar bereaksi kembali pada 5 hari setelah pengumuman dengan 

rata-rata abnormal return sebesar 3,2475% dan nilai t-hitung 2.357644, 

signifikan 5% yang menandakan adanya reaksi pasar yang berkepanjangan. 
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Dapat disimpulkan bahwa terdapat kandungan informasi terhadap 

pengumuman pergantian CEO rutin inside, namun reaksi pasar signifikan 

tidak terjadi pada hari pengumuman.  

Pengujian hipotesis kedelapan untuk pengumuman pergantian CEO 

secara nonrutin inside ditunjukkan dalam tabel IV.10 dibawah ini. 

Tabel IV.10 
Rata-rata abnormal return  

Pergantian CEO nonrutin inside  
 

Hari AAR t t-hitung 
t-5 -0,017375 -0,124987 
t-4 0,017156 1,622047 
t-3 -0,061889 -2,349510** 
t-2 0,009684 0,128316 
t-1 0,001909 -0,305488 
t-0 -0,053691 -1,461986 
t+1 0,083210 2,332104** 
t+2 -0,001092 0,662160 
t+3 0,055989 2,016641* 
t+4 -0,018626 -0,124325 
t+5 0,033850 0,763787 

N = 16, ** signifikan 5%, * signifikan 10% 
 

Hasil uji t menunjukkan adanya reaksi signifikan negatif 5% pada 3 

hari sebelum pengumuman yang menunjukkan adanya kebocoran informasi. 

Nilai rata-rata abnormal return sebesar 6,1889% dengan t-hitung –2,349510. 

Reaksi negatif ini juga terjadi pada  hari pengumuman, namun secara statistik 

tidak signifikan dengan t-hitung –1,461986 dan rata-rata abnormal return –

5,3691%.  

Reaksi pasar positif terjadi setelah pengumuman, yaitu pada hari t+1 

dan t+3 dengan nilai rata-rata abnormal return sebesar 8,3210% dan 5,5989%. 
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Nilai t-hitungnya sebesar 2,332104 (signifikan 5%) dan 2,016641 (signifikan 

10%). Hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan informasi 

pengumuman pergantian CEO nonrutin inside. Pasar bereaksi negatif pada 

hari pengumuman, namun secara statistik tidak signifikan. Reaksi pasar terjadi 

berkepanjangan, yaitu reaksi masih terjadi pada 1 dan 3 hari setelah 

pengumuman.  

Pengujian hipotesis kesembilan untuk rutin outside dengan jumlah 

sampel 7 perusahaan memberikan hasil yang cukup signifikan secara statistik. 

Hasil uji t ditunjukkan dalam tabel IV.11 di halaman selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.11 
Rata-rata abnormal return  

Pergantian CEO rutin outside  
 

Hari AAR t t-hitung 
t-5 0,040192 -0,006219 
t-4 -0,031869 -0,590068 
t-3 0,001356 0,949659 
t-2 -0,017113 -0,618841 
t-1 -0,011619 -0,153996 
t-0 -0,011539 -0,928748 
t+1 -0,062372 -1,159847 
t+2 -0,037160 -0,163300 
t+3 0,057487 1,103868 
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t+4 0,015655 0,666245 
t+5 -0,047124 -2,310414* 

N = 7, *signifikan 10%  
 

Reaksi pasar untuk pergantian CEO rutin dan asal CEO dari outside 

memberikan reaksi pasar yang sebagian besar negatif. Reaksi negatif ini 

terjadi pada hari t-5, t-4, t-3, t-1, t-0, t+1, t+2, dan t+5 namun secara statistik 

tidak signifikan. Reaksi negatif signifikan 10% terjadi hanya pada t+5 dengan 

rata-rata abnormal return sebesar –4,7124% dan nilai t-hitung -2,310414. 

Pada saat pengumuman terdapat rata-rata abnormal return negatif sebesar -

1,1539%, namun tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil uji t 

menunjukkan terdapat kandungan informasi pengumuman pergantian CEO 

secara rutin outside. Tidak terjadi kebocoran informasi sebelum pengumuman. 

Namun reaksi pasar terjadi sangat lambat karena terjadi pada 5 hari setelah 

pengumuman.  

Pengujian yang terakhir adalah pergantian CEO nonrutin outside 

dengan menggunakan sampel 21 perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan 

adanya reaksi signifikan positif pada saat pengumuman pergantian CEO. Hasil 

uji t ditunjukkan dalam tabel IV.12 di bawah ini. 

Tabel IV.12 
Rata-rata abnormal return  

Pergantian CEO nonrutin outside  
 

Hari AAR t t-hitung 

t-5 0,004985 1,564997 
t-4 -0,016546 -1,554567 
t-3 0,180389 3,085978*** 
t-2 -0,023484 -1,975512** 
t-1 0,009896 0,828692 
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t-0 0,015805 2,302803** 
t+1 -0,019658 -0,561322 
t+2 -0,006248 -0,455014 
t+3 -0,014710 0,089512 
t+4 -0,014868 -1,174148 
t+5 -0,028494 -1,688052 

N = 21, ** signifikan 5%, ****signifikan 1% 
 

 

Tabel IV.12 diatas menunjukkan bahwa untuk pergantian nonrutin 

outside terdapat reaksi pasar yang signifikan. Terjadi kebocoran informasi 

yang terjadi pada 3 hari dan 2 hari sebelum pengumuman, namun reaksi ini 

tidak konsisten. Pada t-3 reaksi pasar positif signifikan pada tingkat 1%, nilai 

rata-rata abnormal return terbesar yaitu 18,0389% dengan nilai t-hitung 

3,085978. Pada t-2 reaksi ini terjadi sebaliknya yaitu adanya rata-rata 

abnormal return negatif signifikan 5% sebesar –2,3484% dan t-hitung –

1,975512. 

Reaksi positif signifikan pada tingkat 5% kembali terjadi pada hari 

pengumuman (t-0). Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata abnormal return 

sebesar 1,5805% dan nilai t-hitung 2,302803. Setelah pengumuman rata-rata 

abnormal return negatif, namun semuanya tidak signifikan secara statistik. 

Hal ini membuktikan ada kandungan informasi pengumuman pergantian CEO 

secara nonrutin outside karena pasar bereaksi positif signifikan pada hari 

pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi sangat cepat 

terhadap informasi yang diterimanya. Sehingga hasil penelitian ini menolak 

Ho10 dan secara otomatis menerima Ha10. 
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Hasil pengujian hipotesis pertama sampai kedelapan menunjukkan 

adanya kandungan informasi terhadap pengumuman pergantian CEO untuk 

semua sampel pergantian, kecuali untuk pergantian CEO secara nonrutin. 

Reaksi pasar signifikan pada hari pengumuman (t-0) hanya terjadi pada 

pergantian CEO with confounding effect dan pergantian CEO nonrutin outside. 

Reaksi pasar positif signifikan 5% pada pergantian CEO with confounding 

effect kemungkinan disebabkan ada faktor confounding effect, seperti 

pengumuman dividen, stock split, saham bonus, merger dan akuisisi yang 

menyebabkan adanya reaksi pasar. Hal ini dibuktikan bahwa setelah 

dihilangkan dari confounding effect, maka pasar tetap bereaksi, namun reaksi 

ini tidak terjadi pada hari pengumuman. 

Reaksi positif signifikan 5% juga terjadi pada hari pengumuman 

pergantian CEO secara nonrutin dimana penggantinya berasal dari luar 

perusahaan (outside). Adanya reaksi pasar positif signifikan untuk pergantian 

CEO nonrutin outside kemungkinan disebabkan karena pelaku pasar merespon 

tidak hanya berdasarkan atas informasi adanya pengumuman itu saja, tetapi 

juga melihat prospek perusahaan di masa datang. Investor mungkin melihat 

bahwa perusahaan yang melakukan pergantian CEO nonrutin karena 

perusahaan ingin memperbaiki kinerja perusahaan yang rendah sebelum 

adanya pergantian. Pasar menganggap pergantian CEO secara nonrutin outside 

sebagai berita baik dengan harapan membaiknya prospek perusahaan di masa 

datang.  
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Reaksi pasar juga terjadi untuk pengumuman pergantian CEO 

nonconfounding effect, pergantian CEO secara rutin, pergantian CEO secara 

nonrutin, pergantian inside CEO, pergantian outside CEO, pergantian CEO 

secara rutin inside, pergantian CEO secara rutin outside, dan pergantian CEO 

secara nonrutin inside. Penelitian ini telah membuktikan bahwa pergantian 

CEO menimbulkan abnormal return positif. Investor menganggap bahwa 

pengumuman pergantian CEO sebagai berita baik (good news). Reaksi pasar 

negatif hanya terjadi pada pergantian CEO dengan outside CEO dan 

pergantian rutin outside.  

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kebocoran informasi 

sebelum pengumuman pergantian CEO. Hal ini ditunjukkan adanya rata-rata 

abormal return signifikan beberapa hari sebelum pengumuman. Kebocoran 

informasi tidak terjadi hanya untuk pergantian inside CEO dan pergantian 

rutin outside. Selain itu reaksi pasar juga terjadi berkepanjangan karena reaksi 

baru terlihat beberapa hari setelah pengumuman pergantian CEO. Reaksi pasar 

juga terjadi lambat karena reaksi pasar signifikan masih terjadi beberapa hari 

setelah pengumuman. 

Hasil penelitian ini merefleksikan penelitian yang dilakukan oleh 

Weisbach (1988), Kang dan Shivdasani (1996) dan Huston, Malatesta, dan 

Parrino (2001). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Weisbach (1988) 

menunjukkan adanya reaksi pasar positif terhadap pengumuman pergantian 

CEO. Kang dan Shivdasani (1996) menguji pengaruh pergantian top 

management terhadap harga saham terhadap perusahaan di Jepang selama 
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tahun 1985-1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat 

pengumuman terdapat return yang signifikan positif atas pergantian top 

management. Pengaruh harga saham juga signifikan positif ketika pergantian 

nonrutin dilakukan dan penggantinya dipilih dari luar perusahaan (outside). 

Sedangkan hasil penelitian Huston, Malatesta, dan Parrino (2001) terhadap 

pengumuman pergantian CEO atas perusahaan yang terdaftar di Wall Street 

Journal selama tahun 1971-1994 menunjukkan adanya abnormal return 

positif atas pergantian CEO. Hal ini diartikan bahwa pergantian CEO 

dianggap sebagai berita baik (good news) karena dengan adanya pergantian 

CEO akan mempercepat perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Huston, 

Malatesta, dan Parrino (2001) juga menunjukkan adanya reaksi pasar positif 

signifikan untuk pergantian CEO outside. Namun sebaliknya untuk pergantian 

dari inside menghasilkan reaksi pasar signifikan negatif. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti reaksi pasar terhadap 

pengumuman pergantian CEO yang tercermin dalam abnormal return saham. 

Sampel penelitian sebanyak 107 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta tahun 1992-2003, untuk sampel  with confounding effect. Setelah 

sampel dibersihkan dari confounding effect, maka diperoleh sampel akhir 

sebanyak 59 perusahaan.  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dua sisi (two-tailed) 

untuk melihat apakah terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap 

pengumuman pergantian CEO. Berdasarkan hasil penelitian, pengumuman 

pergantian CEO memiliki kandungan informasi yang berguna bagi para 

investor untuk membuat keputusan investasinya. Penelitian ini menunjukkan 

adanya reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO.  

Reaksi pasar signifikan positif pada hari pengumuman (t-0) terjadi 

pada pergantian CEO with confounding effect dengan rata-rata abnormal 

return sebesar 0,3331% dan nilai t-hitung 2,268728, signifikan 5%. Namun 

disini juga terjadi kebocoran informasi karena reaksi pasar sudah terlihat pada 

hari ke-3 dan ke-2 sebelum pengumuman. Reaksi pasar juga terlihat 

berkepanjangan karena pasar masih bereaksi pada hari ke-3 dan ke-4 setelah 

pengumuman. 

68 
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Reaksi pasar signifikan pada pergantian CEO with confounding effect 

kemungkinan disebabkan ada faktor confounding effect, seperti pengumuman 

dividen, stock split, saham bonus, merger dan akuisisi. yang menyebabkan 

adanya reaksi pasar. Hal ini dibuktikan bahwa setelah dihilangkan dari 

confounding effect, maka reaksi pasar masih terjadi pada 5 dan 3 hari sebelum 

pengumuman dan 3 hari setelah pengumuman. Namun pada hari pengumuman 

tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan. 

Dilihat dari jenis pergantiannya, maka terlihat adanya reaksi pasar 

positif untuk pergantian CEO secara rutin. Reaksi ini terjadi 3 hari sebelum 

pengumuman dan 3 hari setelah pengumuman. Sedangkan untuk pergantian 

CEO secara nonrutin tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan. Tidak adanya 

reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO secara nonrutin ini 

menunjukkan tidak adanya kandungan informasi atas pergantian tersebut. 

Pasar menganggap bahwa pergantian CEO secara nonrutin bukan sebagai 

berita baik atau berita buruk. 

Pembedaan sampel penelitian menurut asal CEO pengganti yaitu dari 

dalam (inside) dan dari luar (outside) menunjukkan adanya reaksi pasar. Pasar 

bereaksi positif signifikan pada 1 hari, 3 hari, dan 5 hari setelah pengumuman 

untuk pergantian CEO dengan CEO dari dalam (inside). Hal ini menunjukkan 

bahwa pergantian inside CEO sebagai berita baik, namun investor bereaksi 

terhadap informasi yang didapatnya dengan lambat. Sedangkan pada 

pergantian CEO dengan CEO dari luar (outside) terjadi reaksi pasar 5 hari, 3 

hari, dan 2 hari sebelum pengumuman. Reaksi negatif signifikan terlihat pada 
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5 hari setelah pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menganggap 

bahwa pergantian CEO dari luar (outside) sebagai berita buruk. 

Hipotesis yang menggabungkan antara tipe pergantian dengan asal 

CEO menunjukkan adanya kandungan informasi untuk pergantian CEO rutin 

inside, nonrutin inside, rutin outside, dan nonrutin outside. Dalam periode 

jendela menunjukkan adanya reaksi pasar yang signifikan untuk setiap sampel. 

Namun reaksi pasar signifikan pada hari pengumuman hanya terlihat untuk 

sampel pergantian CEO nonrutin outside. Reaksi pasar positif signifikan 5% 

pada hari pengumuman (t-0) untuk pergantian CEO nonrutin outside dengan 

rata-rata abnormal return sebesar 1,5805% dan t-hitung 2,302803. Namun 

disini juga terjadi kebocoran informasi karena reaksi pasar sudah terlihat pada 

hari ke-3 dan ke-2 sebelum pengumuman. Pasar bereaksi dengan cepat 

pengumuman pergantian CEO nonrutin outside karena reaksi pasar hanya 

terlihat pada hari pengumuman dan tidak terlihat lagi reaksi pasar setelah 

pengumuman. 

Adanya reaksi pasar positif signifikan untuk pergantian CEO nonrutin 

outside kemungkinan disebabkan karena pelaku pasar merespon tidak hanya 

berdasarkan atas informasi adanya pengumuman itu saja, tetapi juga melihat 

prospek perusahaan di masa datang. Investor mungkin melihat bahwa 

perusahaan yang melakukan pergantian CEO nonrutin karena perusahaan 

ingin memperbaiki kinerja perusahaan yang rendah sebelum adanya 

pergantian. Dipilihnya CEO pengganti dari outside dipandang investor sebagai 

kebijakan perusahaan untuk memperbaiki keadaan yang ada tanpa melibatkan 
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pihak dalam perusahaan dan mengambil outsider sebagai CEO. Investor 

melihat pengumuman ini bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek 

yang baik di masa datang, sehingga mereka merespon informasi ini secara 

positif. Investor menganggap pengumuman pergantian CEO nonrutin outside 

sebagai berita baik dengan harapan membaiknya prospek perusahaan di masa 

datang. 

 

B. KETERBATASAN 

 

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini tidak membedakan perusahaan sampel berdasarkan ukuran 

perusahaan dan jenis industri. Menurut beberapa penelitian perbedaan 

ukuran perusahaan dan jenis industri menimbulkan reaksi pasar yang 

berbeda. 

2. Penelitian ini tidak mengklasifikasikan sampel berdasarkan penyebab 

adanya pergantian, seperti pemecatan, pengunduran diri, kematian, sakit, 

dan pensiun.  

3. Penelitian ini hanya membatasi confounding effect sebatas pada corporate 

action atau pengumuman yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada publik 

dan tidak mempertimbangkan kondisi eksternal, seperti keadaan ekonomi, 

politik, regulasi pemerintah, dan lan-lain. 
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C. SARAN 

 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 

maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Penelitian selanjutnya dapat membedakan perusahaan menurut ukuran 

perusahaan (perusahaan besar, menengah, dan kecil) dan menurut jenis 

industrinya. 

2. Penelitian selanjutnya dapat membagi sampel menurut penyebab adanya 

pergantian, seperti pemecatan, pengunduran diri, kematian, sakit serta 

pensiun. 

3. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan kondisi eksternal 

perusahaan, seperti  keadaan ekonomi, politik, regulasi pemerintah, dan lain 

lain sebagai confounding effect. 

4. Penelitian selanjutnya hendaknya lebih dapat mengembangkan penelitian 

ini dan dihubungkan dengan variabel keuangan lainnya, seperti rasio 

keuangan, earning, penjualan, total asset, dan lain-lain. 
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