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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal secara formal didefinisikan sebagai tempat jual beli 

instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk hak kepemilikan 

perusahaan (saham) dan surat pernyataan utang perusahaan (obligasi).  Pasar 

modal memiliki fungsi yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market) 

karena pada pasar modal yang diperjualbelikan hanya sekuritas jangka panjang 

sementara pada pasar keuangan diperjualbelikan sekuritas jangka panjang dan 

sekuritas jangka pendek (Husnan, 1993). 

Investor adalah salah satu pelaku utama dalam pasar modal. Investor 

sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana menginginkan rasa aman dalam 

menyalurkan dananya melalui pasar modal. Rasa aman ini dapat diperoleh 

melalui berbagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam 

melakukan analisis untuk mengurangi ketidakpastian investasi, memperkirakan 

aliran kasnya di masa mendatang, menentukan sekuritas mana yang sebaiknya 

dijual atau dibeli dan tentunya menghasilkan return yang tinggi.   

Pengambilan informasi yang relevan sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi di pasar modal adalah hal yang sangat 

penting bagi investor. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan harga 

saham sehingga dapat mencerminkan hubungan antara tingkat resiko sebagai 

konsekuensi yang harus dihadapi atau reward berupa keuntungan yang akan 

diperoleh sebagai hasil dari investasi yang telah dilakukan.  
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Informasi dapat diperoleh melalui pengumuman oleh pihak perusahaan 

atau pihak dari luar perusahaan seperti media massa. Kandungan informasi 

sebuah pengumuman dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (1) eksistensi dari 

pasar modal terhadap isi dan waktu pengumuman, (2) implikasi dari 

pengumuman tersebut terhadap distribusi return saham di masa mendatang, dan 

(3) kredibilitas dari sumber informasi itu sendiri (Foster, 1986). 

Pasar modal efisien setengah kuat akan bereaksi terhadap pengumuman 

yang dilakukan sebuah perusahaan kepada publik. Informasi yang bisa diperoleh 

investor dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi antara 

lain pengumuman kebijakan dividen, pengumuman merger dan akuisisi, 

pengumuman stock split, pengumuman laporan keuangan, dan lain sebagainya 

(Foster, 1986). Selain itu, informasi penting yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan investor adalah pengumuman pergantian direktur utama (CEO). 

Direktur utama atau Chief Executive Officer (CEO) adalah seseorang 

yang memiliki peranan penting dalam menetapkan rencana dan tujuan strategis 

perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain di pasar (Setiawan, 2008). 

Selain itu, CEO juga memiliki tanggung jawab atas kinerja perusahaan selama 

masa kepemimpinannya baik terkait keputusan investasi dalam R & D, akuisisi 

dan lain sebagainya. Dengan besarnya peran CEO, maka pengumuman 

pergantian CEO adalah suatu hal yang penting bagi perusahaan. Pergantian CEO 

ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan merupakan 

salah satu informasi yang akan direspon oleh pasar. Pengumuman pergantian 

CEO dilakukan oleh perusahaan melalui media cetak (surat kabar dan majalah 
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bisnis) dan media elektronik (radio, televisi, dan internet) dengan tujuan agar 

dapat diketahui masyarakat secara luas. Pergantian CEO sendiri merupakan salah 

satu informasi seputar karyawan dan direksi yang diungkapkan dalam annual 

report, yakni pada laporan rapat umum pemegang saham.  

Perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang 

disebut sebagai emiten, memiliki kewajiban pelaporan perubahan direksi dan 

komisaris perusahaan yang tercantum dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia 

Nomor I.A.3 (Lampiran keputusan Direksi Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 

tanggal 25 November 2004) yakni pada bagian laporan insidental nomor 1 huruf 

d. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa peristiwa, informasi, atau fakta 

material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek dan atau keputusan 

pemodal wajib untuk dilaporkan secara tertulis.  

Motivasi dari penelitian ini adalah pertama, mengkaji peran pengumuman 

pergantian CEO bagi investor sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. 

Pengumuman ini biasanya digunakan investor untuk memprediksi nilai 

perusahaan di masa mendatang, namun besarnya pengaruh atas informasi yang 

terkandung di dalamnya perlu untuk dilakukan pengujian. 

Kedua, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan Weisbach (1988), Bonnier dan 

Brunner (1989), Kang dan Shivdasani (1997), dan Setiawan (2008) menunjukkan 

bahwa pasar bereaksi positif atas pengumuman pergantian CEO. Sedangkan 

Pourciau (1993), Warner dkk. (1988), dan Ishak dan Latif (2013) menunjukkan 

bahwa pasar bereaksi negatif atas pengumuman ini. Sementara itu Setiawan dkk. 
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(2011) menunjukkan hasil yang berbeda pula yakni pasar tidak bereaksi atas 

pengumuman tersebut. Oleh karena itulah, peneliti ingin menguji konsistensi atas 

hasil penelitian terdahulu. 

Ketiga, penelitian terkait peristiwa pergantian CEO masih belum banyak 

diteliti di Indonesia, meskipun telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti di luar 

negeri. Mengingat bahwa peristiwa ini dapat mengandung informasi yang krusial 

bagi investor dalam mengambil keputusan maka penelitian ini dianggap perlu 

untuk dilakukan. 

Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda yakni 

dengan menggunakan pendekatan return saham yang diukur dengan average 

abnormal return saham. Setiawan (2008) melakukan penelitian terhadap 

peristiwa yang sama dengan menggunakan pendekatan trading volume activity. 

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai abnormal return saham positif dan 

negatif dapat saling menghilangkan, dengan demikian dapat diketahui arah dari 

abnormal return tersebut. Selain itu, dengan pendekatan yang berbeda akan dapat 

diketahui apakah pasar modal Indonesia menunjukkan reaksinya melalui harga 

saham atau volume perdagangan saham. 

Pada penelitian ini, pengukuran reaksi dilakukan dengan mengamati 

perubahan harga saham  di sekitar tanggal pengumuman pergantian CEO (event 

period). Perubahan harga saham ini dicerminkan dalam abnormal return yang 

menunjukkan perbedaan antara return yang sebenarnya (actual return) dengan 

return yang diharapkan oleh investor (expected return). Judul penelitian ini 
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adalah: “REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN PERGANTIAN 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) DI INDONESIA”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini menguji kandungan informasi dalam pengumuman 

pergantian CEO yang ditunjukkan dengan reaksi pasar. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO yang 

ditunjukkan dengan abnormal return? 

2. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO rutin 

dengan asal pengganti dari dalam (inside) yang ditunjukkan dengan 

abnormal return? 

3. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO rutin 

dengan asal pengganti dari luar (outside) yang ditunjukkan dengan 

abnormal return? 

4. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO nonrutin 

dengan asal pengganti dari dalam (inside) yang ditunjukkan dengan 

abnormal return? 

5. Apakah pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO nonrutin 

dengan asal pengganti dari luar (outside) yang ditunjukkan dengan 

abnormal return? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO yang ditunjukkan dengan abnormal return. 

2. Memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO rutin dengan asal pengganti dari dalam (inside) yang 

ditunjukkan dengan abnormal return. 

3. Memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO rutin dengan asal pengganti dari luar (outside) yang 

ditunjukkan dengan abnormal return. 

4. Memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO nonrutin dengan asal pengganti dari dalam (inside) yang 

ditunjukkan dengan abnormal return. 

5. Memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman 

pergantian CEO nonrutin dengan asal pengganti dari luar (outside) yang 

ditunjukkan dengan abnormal return. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah bahan kajian sebagai 

dampak suatu informasi terhadap reaksi pasar modal. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat 

kepada investor dan calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan keputusan investasi di pasar modal. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini akan dibahas dalam lima bab yang saling terkait dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan motivasi 

penelitian. Salah satu motivasi dari penelitian ini adalah penelitian 

mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO 

masih belum banyak dilakukan di Indonesia dan penulis 

menggunakan pendekatan berbeda dari penelitian sebelumnya 

yakni dengan menggunakan abnormal return. Dari latar belakang 

tersebut, ditetapkan sejumlah rumusan masalah yang akan diteliti, 

yakni terkait ada tidaknya abnormal return saham di sekitar 

tanggal pengumuman tiap kelompok sampel pengumuman. Pada 

bab ini juga diuraikan mengenai tujuan penelitian, manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pasar modal, efisiensi pasar, signalling theory, serta penelitian 

terdahulu yang menjadi dasar penelitian, hipotesis penelitian yang 

terdiri dari lima hipotesis, dan kerangka berpikir yang digunakan 

dalam penelitian. 

Bab 3 :  Metode Penelitian 
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Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode event study, dan melakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan one sample t test. Pemilihan sampel penelitian 

dilakukan dengan menentukan kriteria tertentu atau purposive 

sampling. Dari metode ini, diperoleh 50 sampel pengumuman 

pergantian dari 40 perusahaan manufaktur. Di dalam bab ini juga 

ditunjukkan definisi dan pengukuran variabel dimana variabel 

reaksi pasar diukur menggunakan abnormal return. Pengujian 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 1%, 

5%, dan 10% dan dilakukan dengan menggunakan uji t satu 

sampel. 

Bab 4 :  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan gambaran umum obyek penelitian yakni 

sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI, data yang diteliti 

dideskripsikan dengan menggunakan average abnormal return 

selama 21 hari untuk masing-masing kelompok sampel. Pada 

pengujian hipotesis diperoleh hasil yakni hipotesis pertama ditolak, 

hipotesis kedua diterima, hipotesis ketiga diterima, hipotesis 

keempat diterima, dan hipotesis kelima ditolak.  

Bab 5 :  Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian, saran dan keterbatasan penelitian yang ditemui dan 
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ke depannya diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya dan 

pembaca. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat 

reaksi pasar signifikan terhadap pengumuman pergantian CEO 

secara keseluruhan dan pergantian CEO nonrutin dengan pengganti 

yang berasal dari luar. Pada pengumuman pergantian CEO rutin 

dengan pengganti dari dalam perusahaan diperoleh abnormal 

return positif pada hari sebelum pengumuman dan abnormal return 

negatif pada hari sesudah pengumuman dilakukan. Pada 

pengumuman pergantian CEO rutin dengan pengganti yang berasal 

dari luar perusahaan diperoleh abnormal return positif pada hari 

sesudah pengumuman dilakukan. sedangkan pada pengumuman 

pergantian CEO nonrutin dengan asal pengganti dari dalam 

diperoleh abnormal return positif pada hari sebelum pengumuman 

dan abnormal return negatif pada hari sesudah pengumuman. 

Abnormal return negatif ini tidak berlangsung lama karena 

beberapa hari setelahnya diperoleh kembali abnormal return 

positif. 
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