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Abstract
This study aims to obtain an empirical evidence on the influence of personality on the
relationship of CEO compensation of CEO turnover that occurs voluntarily. The study also
did a robustness test using secondary data to examine relationship between the
compensation received by CEOs of turnover voluntarily. The second test results are used
to confirm the influence of personality on the impact of compensation on the turn.
From the results of tests performed on 61 questionnaires that returned from the CEO
of biggest companies in Indonesia, five types of personality (as a moderating variable) in
line with theory. Openness and conscientiousness personality types have an important
role in influencing the relationship between the CEO's perception of the compensation that
they receive with their desire to leave the company voluntarily. Conscientiousness could
be weaken the CEO wishes to exit, while openness could be strengthen the relationship. On
the other side, as predicted, extraversion personality does not affect the perception of the
impact on the compensation of CEO turnover. The findings are consistent with what had
been predicted earlier, as well as confirm the findings in the robustness test by using
secondary data that are not statistical significant. Finally, the study concluded that the
CEO's personality will determine their perception of the value of compensation, which
is affects the desire to get out of the company.
Keywords: Personality, perception, compensation, CEO turnover, voluntarily.

1. Latar Belakang
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu bukti empiris tentang pengaruh
kepribadian terhadap dampak kompensasi yang diterima CEO di Indonesia pada
pergantian CEO yang terjadi secara sukarela. Studi ini memfokuskan pada two-tier board
system yang dianut di Indonesia, yang memiliki pemisahan antara dewan komisaris (board
of commission) dan dewan direktur (board of director) di dalam struktur tata kelola
perusahaan (Tumbuan, 2005). Two-tier board system banyak dianut di negara-negara
Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Austria dan China.
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Hasil penelitian di area kompensasi dan pergantian CEO masih mengandung
perdebatan. Pada penelitian terdahulu, kompensasi sudah digunakan sebagai anteseden
sebuah pergantian CEO secara sukarela, seperti di dalam studi Hadlock and Lumer (1997)
dan Takahashi (2006). Hadlock and Lumer (1997) menyatakan bahwa kompensasi
memiliki kekuatan penting selama periode pengujian yang telah mereka lakukan.
Kompensasi yang diberikan dengan menggunakan basis kinerja (pay for performance) pada
akhirnya akan menentukan keinginan CEO untuk bertahan dan loyal terhadap perusahaan
atau meninggalkan perusahaan, seiring dengan keyakinan CEO bahwa dia memiliki peluang
untuk memperoleh kompensasi yang lebih baik di pasar tenaga kerja.
Beberapa peneliti mengemukakan bahwa faktor keprilakuan merupakan variabel
penting mempengaruhi pola pemikiran dan cara pandang individu terhadap permasalahan
tertentu. Sebagaimana beberapa peneliti seperti Finkelstein and Hambrick (1988), Datta
and Guthrie (1994), dan Fredrickson et al., (1988) menyatakan bahwa selama ini studistudi hanya menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian
eksekutif dari sisi kinerja perusahaan. Peneliti itu menyarankan untuk memasukkan
faktor-faktor yang lebih melekat pada diri CEO. Fredrickson et al., (1988) menyarankan
untuk menyajikan faktor-faktor sosial dan politik untuk memprediksi turunnya CEO. Datta
and Guthrie (1994) menyarankan untuk memasukkan karakteristik demografi CEO di
dalam menguji hubungan antara sekelompok anteseden terhadap pergantian CEO. Dengan
demikian pertanyaan penelitian utama yang diajukan di dalam studi ini adalah apakah
kepribadian CEO memberikan pengaruh terhadap hubungan antara kompensasi pada
persepsi CEO untuk memutuskan keluar dari perusahaan secara sukarela?
Studi ini juga melakukan uji ketahanan dengan menggunakan data sekunder terhadap
nilai kompensasi yang diterima CEO terhadap pergantiannya. Hasil pengujian ini
digunakan untuk menjelaskan pengaruh kepribadian terhadap dampak kompensasi pada
pergantian. Karena, walaupun teori pasar tenaga kerja menyatakan bahwa pasar akan
memberi imbalan yang lebih besar terhadap CEO yang memiliki kemampuan lebih
(terutama kemampuan spesifik) dibanding dengan yang tidak, namun studi ini berasumsi
bahwa tidak semua CEO memandang nilai kompensasi yang mereka terima identik dengan
kapabilitas yang mereka miliki. Sehingga, kompensasi yang diberikan perusahaan kepada
CEO menjadi penentu tunggal dalam pertimbangan CEO untuk keluar dari perusahaan.
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Pertanyaan penelitian kedua penelitian ini adalah apakah kompensasi berdampak pada
pergantian CEO di Indonesia?
Studi ini berhasil memberikan titik pandang baru terhadap hubungan variabel
kompensasi dan pergantian CEO, dengan memasukkan variabel kepribadian sebagai
pemoderasi. Sebagaimana Zimmerman (2008) telah menjelaskan bahwa penting untuk
memahami secara teoritis hubungan antara jenis kepribadian dengan pergantian CEO.
Memasukkan faktor kepribadian, hasil penelitian dapat mengkonfirmasi temuan penelitian
sebelumnya yang menunjukkan hasil yang masih beragam. Hasil penelitian ini
menunjukkan bukti empiris bahwa pada keseluruhan sampel CEO, besaran kompensasi
memang mendorong pergantian secara sukarela, walau secara statistika tidak signifikan.
Temuan ini juga menunjukkan bahwa kepribadian CEO memberikan penjelasan atas
keputusan untuk keluar dari perusahaan ketika kompensasi menjadi dasar pertimbangan.
Dengan begitu, studi ini berhasil menemukan alasan mengapa penelitian sebelumnya
belum menemukan hasil konklusif antara hubungan antara kompensasi dengan pergantian
CEO, ketika hanya menggunakan data sekunder.
Kontribusi yang dapat diberikan melalui penelitian ini dapat dijelaskan dari tiga hal,
yaitu teoritis, metodologis, dan praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini berhasil
memperkaya teori pasar tenaga untuk eksekutif dengan temuan empiris bahwa faktor
kepribadian patut dipertimbangkan sebagai faktor kontinjen ketika pasar ingin menawari
para eksekutif (terutama CEO) dengan nilai kompensasi tertentu. Dari sisi metodologis,
penelitian ini telah berhasilkan mengembangkan database pergantian CEO di Indonesia
selama 11 periode (1999-2009), dan menentukan pergantian CEO secara sukarela yang
ditentukan dengan menilai kinerja perusahaan selama tiga tahun sebelum pergantian
terjadi. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini telah memberikan bukti empiris bahwa
di dalam keputusan pindah atau keluar dari perusahaan (secara sukarela) yang dilakukan
oleh CEO perusahaan, kompensasi bukan merupakan suatu pertimbangan penting.
Penelitian ini menemukan bahwa kepribadian CEO mempengaruhi keputusan CEO untuk
keluar dari perusahaan.
Penulisan artikel ini akan diorganisasikan sebagai berikut: latar belakang, seperti yang
telah dilakukan sebelumnya; landasan teoritis, telaah literatur, dan selanjutnya digunakan
untuk pengembangan hipotesis; metoda penelitian yang akan menjelaskan data dan
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sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini, model penelitian serta alat statistika
yang digunakan, juga penjelasan variabel penelitian. Pada bagian akhir terdapat
pembahasan hasil pengujian hipotesis, dan selanjutnya diberikan ulasan mengenai
kesimpulan, implikasi, serta keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.
2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis
Theory Agency (teori agensi) adalah teori dasar (grand theory) yang menjelaskan
interaksi

(bahkan

sering

dalam

bentuk

konflik)

pihak

pemilik

dengan

manajemennyaDalam teori agensi (Jensen and Meckling, 1976), dinyatakan bahwa di
antara pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pemilik dan manajemen,
terdapat informasi asimetris sejak perusahaan publik melakukan pemisahan antara
keduanya. Begitu juga dengan isu pergantian CEO, teori agensi ditemukan sebagai teori
yang sangat relevan untuk menjelaskan keputusan pergantian CEO, baik secara sukarela
ataupun tidak. Hal ini selanjutnya mendorong pihak pemilik membentuk sebuah perjanjian
(kontrak) dengan CEO sebagai alat untuk mengarahkan tindakan CEO agar melakukan
kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan pemilik. Teori Agensi sangat
mendominasi isu pergantian CEO dalam banyak kasus yang telah diteliti sebelumnya.
Equity theory vs expectancy theory. Secara tradisional, motivasi pembayaran dapat
dijelaskan dengan menggunakan dua teori, equity theory dan expectancy theory (Ellig,
2007). Equity theory (teori keadilan) memprediksi bahwa individu akan meningkatkan
kinerja jika mereka yakin level pembayaran yang mereka terima lebih besar dibanding
dengan luaran, dan sebaliknya, kinerja akan menurun jika mereka yakin tingkat
pembayaran lebih rendah dari kinerja yang mereka berikan. Dalam formulasi teori
keadilan, Adams (1965, dalam Lindquist, 1995) menjelaskan jika eksekutif merasa yakin
bahwa kompensasi yang mereka terima tidak sesuai dengan kinerja yang telah mereka
berikan, hal dramatis yang akan mereka akan memutuskan untuk meninggalkan
perusahaan. Penjelasan teori keadilan didukung oleh expectancy theory (teori harapan),
yang menjelaskan bahwa individu akan meningkatkan luaran mereka di dalam harapan
untuk menerima peningkatan pembayaran. Untuk kasus eksekutif, jika individu tersebut
tidak menerima peningkatan yang konsisten terhadap peningkatan kinerja yang mereka
berikan, individu (dengan menggunakan teori keadilan) sepertinya akan menurunkan
kinerja mereka atau mencari pekerjaan baru.
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Model Porter and Lawler (1968). Model Porter and Lawler menawarkan hal yang baru
untuk menutupi beberapa kelemahan teori ekspektansi yang telah dikembangkan oleh
Vromm (1964). Model Porter and Lawler ini konsisten dengan model ekspektasi Vroom,
yang intinya adalah mengusulkan bahwa motivasi karyawan tergantung pada: (1)
sejauhmana manfaat yang diterima oleh karyawan tertentu, dan (2) keyakinan karyawan
terhadap imbalan yang mereka terima disebabkan oleh kinerja mereka di perusahaan.
Model ini adalah model yang mendasari pemikiran tentang hubungan antara kinerja,
kompensasi, kepuasan, serta persepsi terhadap keadilan atas kompensasi (reward) yang
diterima oleh karyawan (termasuk CEO).
Labor Market Theory for Executive (Teori Pasar Tenaga Kerja untuk Eksekutif). Kaplan
(1998) menjelaskan, pasar akan membayar CEO yang memiliki talenta khusus dengan
harga yang lebih tinggi, karena dianggap dapat membawa perusahaan memenangkan
persaingan di pasar produk. Pasar tenaga kerja dikatakan bekerja jika tiga fungsinya
bekerja, yakni sudah ada delegasi tugas kendali, kompensasi yang dibangun sesuai dengan
tujuan pemilik perusahaan, dan terakhir memperhitungkan kinerja jenjang karir eksekutif
(Rosen (1990).
Teori kepribadian (personality theory) adalah teori yang penting di dalam menjelaskan
pengaruh kepribadian atas hubungan kompensasi dengan pergantian CEO. Teori
kepribadian adalah cabang dari ilmu psikologi yang fokus pada gambaran koheren dari
orang dan proses utama perkembangan psikologisnya; menginvestigasi perbedaan
individu (bagaimana orang berbeda satu sama lain); dan menginvestigasi sifat manusia
(bagaimana masyarakat perilaku) (Boeree, 1997: 6). Jung (1934 – dalam Boeree 1997)
menawarkan definisi kepribadian sebagai realitas sebuah keistimewaan bawaan mahluk
hidup. Hal ini yang selanjutnya mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan
berani dalam menghadapi kehidupan.

2.1 Pengaruh Kepribadian atas Hubungan Kompensasi pada Pergantian CEO
Studi Zimmerman (2008) dijelaskan bahwa penting memahami hubungan antara jenis
kepribadian dengan pergantian CEO secara teoritika, karena dengan memahami bagaimana
jenis kepribadian tertentu yang akan mempengaruhi keinginan untuk keluar dari
perusahaan. Jika pergantian CEO tersebut dapat dikurangi sepertinya akan berdampak
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pada efisiensi terhadap kos perusahaan, terutama yang berkaitan dengan perekrutan dan
pengembangan sumber daya manusia. Hasil meta-analisis Zimmerman (2008) menemukan
bahwa jenis kepribadian memiliki dampak terhadap keinginan serta perilaku pergantian
individual, yang mana Emotional Stability/Neuroticism berhubungan positif dengan
keinginan keluar, sementara Conscientiousness dan Agreeableness berhubungan negatif
dengan keputusan pergantian. Openness berpengaruh langsung pada pergantian mungkin
dikarenakan individu yang berkepribadian ini terbuka untuk mencari pekerjaan di
lingkungan yang baru (Hogan, 1983), memiliki kebutuhan (ketertarikan) yang luas (Costa
& McCrae, 1985; Fiske, 1949), atau mudah berpindah orientasi (Howarth, 1976), dalam
Zimmerman (2008). Extraversion ditemukan memiliki korelasi 0.04 dengan pergantian
namun tidak signifikan. Hasil ini mungkin karena disebabkan oleh kepribadian yang
Extraversion adalah individu yang pandai dalam berkomunikasi namun tidak memiliki
kemampuan kerja yang baik. Namun begitu, temuan Zimmerman ini tidak konsisten
dengan hasil studi Barrick and Mount (1991) yang menemukan bahwa kepribadian
memiliki hubungan yang lemah dengan pergantian, tapi mendukung temuan pada
penelitian Salgado (2002).

Tabel 1 Penjelasan secara garis besar jenis-jenis kepribadian
No.
1.

Traits
Openness

2.

Conscientiousness

3.

Extraversion

4.

Agreeableness

5.

Neuroticism

Description
Curious, original, intelecctual, creative, and open to
new ideas.
Organized, systematic, punctual, achievement
oriented, and dependable.
Outgoing, talkative, sociable, and enjoys being in
social situations.
Affable, tolerant, sensitive, trusting, kind, and
warm.
Anxious, irritable, temperamental, and moody.

Sumber: http://www.web-books.com/eLibrary/Books/B0/B58/IMG/fwk-carpenter-fig02_004.jpg

Studi ini akan kembali menguji jenis kepribadian, namun diletakkan sebagai variabel
pemoderasi dampak persepsi CEO terhadap kompensasi dengan pergantian. Kepribadian
yang digunakan adalah sesuai dengan jenis kepribadian yang dibangun oleh McCrae, and
Costa (1987) yang dikenal dengan The Big Five Inventory, yaitu Openness to experience,
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Conscientiousness,

Extraversion,

Agreeableness,

dan

Neuroticism.

Hipotesis

yang

dikembangkan dengan menggunakan asumsi teori kepribadian, teori keadilan dan teori
ekspektansi serta dari hasil penelitian sebelumnya, adalah seperti berikut:
Ha1: Kepribadian berpengaruh pada dampak persepsi CEO terhadap besaran kompensasi
yang diterima dan pergantian CEO secara sukarela.

(a) Openness. Pada umumnya, kepribadian openness ditandai dengan adanya apresiasi
seni, emosi, petualangan, ide-ide yang tidak biasa, rasa ingin tahu, dan berbagai
pengalaman. Orang-orang dengan berkepribadian ini memiliki motivasi yang tinggi untuk
belajar keahlian baru, dan mereka akan melakukan pelatihan dengan baik untuk itu
(Barrick and Mounth, 1991), memiliki kelebihan untuk beradaptasi ketika masuk di dalam
lingkungan baru, mudah mendapat informasi yang baru, membangun hubungan baru dan
dengan cepat menyesuaikan diri di jenis pekerjaan baru (Wanberg and Kammeyer, 2000).
Orang-orang yang kepribadiannya “O” lebih terbuka untuk mencari pekerjaan di
lingkungan yang baru (Hogan, 1983), memiliki kebutuhan (ketertarikan) yang luas (Costa
& McCrae, 1985; Fiske, 1949), atau mudah berpindah orientasi (Howarth, 1976), sehingga
kepribadian ini dikatakan dapat berpengaruh langsung pada pergantian (dalam
Zimmerman, 2008). Barrick and Mouth (1991) menemukan orang-orang yang
berkepribadian “O” sangat relevan dengan orang-orang yang memiliki interaksi sosial yang
tinggi.
Denissen and Penke (2008) menjelaskan bahwa kepribadian “O” memiliki karakteristik
yang mampu mengatasai masalah dengan informasi yang terbatas dan masa depan yang
belum pasti (Holmes, 2002; Lieshout, 2000), memiliki intektual yang tinggi (McAdams,
1992; McAdams and Pals, 2006), memiliki ide cemerlang (Ashton and Lee, 2007), serta
cenderung memiliki invasi dan kecerdasan dalam memecahkan masalah. Sherman and
Funder (2009) menemukan beberapa hal yang signifikan pada orang-orang berkepribadian
“O”, seperti adanya kemampuan berbicara yang lancar, mengemukakan pendapat dengan
baik, ekspresi wajah dan suara yang menarik, kritis, serta memiliki tingkat antusiasme dan
energi yang tinggi. Zimmerman (2008) menemukan hubungan yang positif antara
kepribadian “O” dengan pergantian eksekutif di perusahaan. Oleh sebab itu, jika CEO yang
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berkepribadian “O” mendapat tawaran di perusahaan baru dengan nilai kompensasi yang
lebih baik, sangat dimungkinkan perpindahan akan terjadi.
Ha1.1: Openness to Experience memperkuat dampak persepsi CEO terhadap besaran
kompensasi yang diterima dan pergantian CEO secara sukarela.

(b) Conscientiousness (“C“). Kepribadian “C” ditandai dengan kecenderungan untuk
menunjukkan disiplin diri, bertindak dengan patuh, bertujuan untuk pencapaian; tindakan
yang direncanakan dan bukan perilaku spontan. Zimmerman (2008) menjelaskan bahwa
orang-orang yang berkepribadian “C” ketika mereka sudah bekerja (dibayar/disewa) pada
organisasi tertentu, mereka tidak hanya cenderung berkinerja yang baik, tetapi juga
mereka memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai kinerja tersebut, menurunkan tingkat
(keinginan) untuk pindah.

Hubungan negatif ditemukan Zimmerman pada hubungan

antara kepribadian “C” dengan pergantian tenaga kerja di perusahaan. Selanjutnya, seorang
yang berkepribadian “C” terkait juga dengan individu yang berorientasi pada pencapaian
karir dan kepuasan karir dalam jangka panjang (Judge and Higgins, 1999).
Orang-orang berkepribadian “C” yakin bahwa mereka dapat berkinerja dengan baik di
perusahaan dan dalam jangka panjang akan mencapai kesuksesan karir. Seperti studi
Denissen and Penke (2008) yang terkait dengan kepribadian “C”, beberapa atribut yang
melekat pada jenis kepribadian ini adalah perilaku berorientasi pada tugas (Ashton and
Lee, 2007), memiliki kemampuan bekerja yang dapat diandalkan dan berkomitmen abadi
(Buss 1996), lebih berorientasi pada jangka panjang (Nettle, 2006), serta dapat dipercaya
dan memiliki keteguhan (Hogan, 1996). Atas karakteristik dasar yang melekat pada orangorang jenis kepribadian “C” di atas, individu yang didominasi kepribadian ini akan lebih
mempertimbangkan karir untuk jangka panjang dibandingkan dengan pertimbangan
kompensasi jangka pendek.
Ha1.2: Conscientiousness memperlemah dampak persepsi CEO terhadap besaran
kompensasi yang diterima dan pergantian CEO secara sukarela.

(c) Extraversion (“E”). Kepribadian “E” umumnya ditandai dengan sifat enerjik, emosi
yang positif, bersemangat dan cenderung untuk mencari tantangan baru di tempat lain.
Hal menarik pada orang-orang “E” adalah mereka sering ditemukan bahagia di tempat
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kerja, yang mungkin disebabkan keberhasilan mereka membangun hubungan baik dan
kemudahan untuk beradaptasi dengan orang-orang disekitarnya (Judge, Heller and Mount,
2002). Namun begitu, orang-orang tipe “E” tidak selalu akan bahagia pada semua pekerja,
terutama pekerjaan yang akhirnya merampas intensitas mereka untuk berinteraksi sosial
(Judge, Martocchio and Thoresen, 1997). Orang-orang tipe “E” bersedia kehilangan
pekerjaan demi sebuah tantangan ditempat baru dan untuk interaksi sosial mereka.
Karakteristik kepribadian “E” juga dijelaskan di dalam studi Sherman and Funder
(2009). Studi mereka menemukan bahwa orang-orang tipe “E” memiliki kecenderung
berperilaku untuk menunjukkan kemampuannya di masyarakat, menunjukkan gaya
interpersonalnya, kritis, aktif berbicara, pandai bicara dan lancar, serta tetap menjaga jarak
dengan partner. Hal ini memperlihatkan bahwa kepribadian “E” cenderung untuk mudah
diterima ditempat yang baru. Jika mempertimbangkan sifat lainnya, seperti yang
diperlihatkan pada Tabel 1, sosok tipe “E” akan cenderung ingin berada di tempat yang
baru, untuk menunjukkan kemampuannya di lingkungan sosial baru dan bukan karena
pertimbangan kompensasi di perusahaan. Berapapun kompensasi yang diterima oleh
orang-orang yang berkepribadian “E”, selama mereka tidak melihat adanya tantangan baru
untuk mengeksplorasi kemampuan diri mereka, maka keputusan untuk keluar dari
perusahaan mungkin tetap terjadi.
Ha1.3: Extraversion tidak mempengaruhi dampak persepsi CEO terhadap besaran
kompensasi yang diterima dan pergantian CEO secara sukarela.

(d) Agreeableness (“A”). Kepribadian “A” ditandai dengan ramah/penyayang vs
dingin/tidak baik. Individu yang berkepribadian “A” cenderung mengasihi dan kooperatif
daripada mencurigakan dan antagonis pada orang lain. Studi Denissen and Penke (2008)
menunjukkan ciri yang melekat pada orang-orang berkepribadian tipe “A”, yaitu memiliki
rasa pemaaf dan kasihan yang tinggi (Ashton and Lee, 2007), keinginan untuk bekerjasama
yang tinggi (Buss, 1996; Holmer, 2002),dan tidak bersifat antagonis pada orang lain
(McCrae and Costa, 1997).
Sherman and Funder (2009) menemukan perilaku yang mendominasi orang-orang
berkepribadian “A”, seperti berperilaku dengan cara yang baik dan memperlihatkan
keramahan. Membantu orang lain di tempat kerja secara konsisten dan tidak tergantung
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suasana hati (Ilies, Scott, and Judge, 2006), memiliki empati yang tinggi sehingga
cenderung membalas kebaikan dan keadilan yang telah orang berikan kepadanya
(Skarlicki, Folger and Tesluk, 1999). Orang-orang dengan kepribadian “A” juga ditemukan
berhubungan negatif pada pergantian tenaga kerja (Zimmerman, 2008). Hal ini mungkin
disebabkan karena sifat-sifat baik, ramah, tenang, memaafkan, koordinatif, dan menikmati
pekerjaan di perusahaan, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 1 tentang kepribadian “A”
dan studi-studi lainnya. Orang-orang berkepribadian “A” tidak memiliki tuntutan lebih,
serta dapat menerima kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Sehingga untuk CEO yang
berkepribadian “A” tidak mudah memutuskan untuk keluar dari perusahaan jika kinerja
mereka diimbali dengan nilai kompensasi yang relatif rendah.
Ha1.4: Agreeableness memperlemah dampak persepsi CEO terhadap besaran kompensasi
yang diterima dan pergantian CEO secara sukarela.

(e) Neuroticism (“N”). Kepribadian “N” memiliki kecenderungan untuk mengalami emosi
yang tidak menyenangkan dengan mudah, seperti marah, kecemasan, depresi, atau
kerentanan. Dalam dimensi BFI, jenis “N” umumnya memiliki nilai tertinggi untuk aspekaspek yang tidak dikehendaki. Studi Denissen and Penke (2008) pada kepribadian “N”,
menemukan rendahnya rasa maaf (Ashton and Lee, 2007), memiliki pengaruh yang negatif,
fikiran dan perilaku yang terganggu (McCrae and Costa, 1997), kaku atas tanggung jawab
terhadap partner kerja ketika ingin mencapai satu tujuan (Holmes, 2002), serta keinginan
untuk mendominasi (Lieshout, 2000). Pada dasarnya, orang-orang tipe kepribadian “N” ini
mengalami kesulitan untuk membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain.
Terkait dengan keinginan untuk keluar dari perusahaan, hasil studi Zimmerman
(2008) menemukan bahwa jenis kepribadian “N” memiliki dampak terhadap keinginan
serta perilaku pergantian individual. Dalam isu penelitian ini

kepribadian “N”

berhubungan positif dengan keinginan keluar dari perusahaan. Hal ini juga menjadi dasar
asumsi

untuk memprediksi bahwa ketika seorang CEO dengan kepribadian “N”

memperoleh kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, maka hasrat untuk
meluar dari perusahaan akan semakin besar.
Ha1.5: Neuroticism memperkuat dampak persepsi CEO terhadap besaran kompensasi yang
diterima dan pergantian CEO secara sukarela.
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Neuroticism

Conscientiousnes
Agreeableness
s
Extraversion

Gambar 1 Model hipotesis pertama

2.2 Hubungan kompensasi pada pergantian CEO secara sukarela
Studi dalam isu hubungan kompensasi pada pergantian CEO telah dilakukan oleh
Conyon and Nicolitsas di tahun 1997, terkait dengan pembayaran CEO dan pergantian CEO.
Pertanyaan penting penelitian mereka adalah apakah pasar tenaga kerja untuk eksekutif
puncak bekerja? Pada studi ini, Conyon and Nicolitsas menemukan pembayaran yang
diterima oleh para eksekutif di perusahaan kecil dan menengah lebih rendah jika
dibandingkan dengan perusahaan besar dan hal ini menjadi pemicu tingginya pergantian
CEO pada perusahaan-perusahaan tersebut.
Banyak studi selanjutnya yang menguji hubungan antara kompensasi pada pergantian.
Studi Chakraborty and Sheikh (2009) memberikan suatu temuan bahwa insentif dan
pergantian CEO adalah dua hal yang berhubungan. Namun, hal ini sangat bervariasi,
tergantung pada seberapa besar kepemilikan CEO terhadap ekuitas perusahaan. Hasil studi
ini sekaligus menyarankan bahwa kekuatan insentif yang besar mungkin merupakan
meningkatkan sinyal kekuatan ukuran kinerja dan selanjutnya mendorong pada pergantian
CEO. Selanjutnya, studi Eriksson (2005), menemukan bahwa kinerja perusahaan
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mempengaruhi pertumbuhan insentif untuk top manajer. Pada perusahaan yang berkinerja
buruk,

ditemukan

pergantian

CEO

yang

semakin

besar.

Temuan

ini

seolah

mengindikasikan bahwa pergantian CEO itu terjadi karena kinerja perusahaan yang
memburuk berdampak pada kompensasi yang diterima eksekutif dan selanjutnya
kompensasi-lah yang menjadi penentu pergantian CEO. Studi awal yang dilakukan oleh
Fich and White (2003), juga menunjukkan bahwa kompensasi CEO yang cenderung lebih
tinggi akan mengakibatkan pergantian CEO yang lebih rendah. Interpretasi yang tepat
untuk hasil ini adalah bahwa mutual interlock merupakan suatu entrachment bagi CEO, dan
kompensasi tinggi dan rendahnya pergantian CEO merupakan bentuk entrachment ini.
Takahashi (2006) belum menemukan adanya literatur yang menginvestigasi hubungan
antara kompensasi dengan kemungkinan terjadinya pergantian CEO. Takahashi menilai,
studi terdahulu hanya terfokus pada hubungan yang parsial antara kinerja perusahaan dan
kompensasi, atau kinerja perusahaan pada pergantian CEO saja. Studi Takahashi ini
mengestimasi adanya hubungan negatif antara bentuk dan jumlah kompensasi dengan
kemungkinan pergantian CEO. Dan mereka menemukan bahwa jumlah dan bentuk
kompensasi memiliki dampak signifikan terhadap kemungkinan pergantian CEO.
Artikel yang ditulis oleh Hadlock and Lumer (1997) menemukan perubahan
manajemen puncak sangat kurang sensitif terhadap kinerja perusahaan dari perkiraan
mereka pada perusahaan modern. Temuan ini kuat bahkan setelah potensi perubahan
tersebut dari waktu ke waktu dikendalikan dengan komposisi pengurus, struktur
kepemilikan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, frekuensi pendiri perusahaan terlibat
diperusahaan, dan variabilitas pendapatan saham. Studi Hadlock and Lumer ini sekaligus
menekankan bahwa keputusan pergantian CEO tidak langsung ditentukan oleh kinerja
perusahaan. Ada satu nilai yang memang akan sangat menentukan CEO untuk memutuskan
keluar dari perusahaan dan itu bukan kinerja perusahaan. Terkadang perusahaan tidak
berkeinginkan secara langsung memecat manajer perusahaan ketika kinerja perusahaan
semakin menurun. Pembayaran kepada manajer yang menjadi konsekuensi dari
ketidakmampuan manajer meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Pembayaran inilah
yang akhirnya menjadi pertimbangkan manajer untuk memutuskan keberadaannya di
perusahaan.
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Sinyal adanya hubungan antara kompensasi dan pergantian CEO juga secara implisit
ada di dalam studi Jensen and Murphy (1990) yang menyatakan bahwa seperti yang
diprediksi di dalam teori agensi bahwa kebijakan kompensasi akan tergantung pada
perubahan kekayaan pemegang saham. Bukti empiris yang mereka temukan adalah
pembayaran kepada CEO berhubungan secara positif dan signifikan dengan kekayaan
pemegang sahamnya, dan selanjutnya probabilitas pergantian CEO akan berhubungan
secara negatif dan signifikan terhadap perubahan kekayaan pemegang saham. Pada
kenyataannya penelitian Jensen and Murphy tidak menghubungkan secara langsung
kompensasi dengan pergantian CEO, namun dua pengujian yang dilakukan mereka secara
implisit menjelaskan bahwa peningkatan ekuitas perusahaan berdampak pada kompensasi
yang diterima CEO, dan selanjutnya (seperti yang dijelaskan Hadlock and Lumer, 1997),
kompensasi-lah yang akan menjadi pertimbangan CEO untuk keluar secara sukarela. Dari
hasil penjelasan di atas, penelitian ini membangun hipotesis kedua seperti berikut:
Ha2: (ceteris paribus) kompensasi yang diterima CEO berhubungan negatif dengan
pergantian CEO.

Pergantian CEO secara
Sukarela

Kompensasi

Gambar 2 Model Hipotesis Kedua

3. Metoda Penelitian
3.1 Sampel Penelitian
Studi ini mengumpulkan data pergantian CEO secara manual, dengan menelusuri
nama-nama Direktur Utama yang terdapat di laporan tahunan perusahaan. Untuk
menetapkan apakah pergantian CEO terjadi secara sukarela ataupun paksaan, penelitian
ini menguji pertumbuhan perusahaan yang terjadi pergantian CEO setelah CEO tersebut
menjabat minimal 3 tahun berturut-turut. Jika pertumbuhan perusahaan baik (positif, ratarata 3 tahun selama CEO menjabat) maka pergantian itu disebut sukarela. Sementara itu,
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untuk responden penelitian ini adalah seluruh CEO yang bekerja di perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.2 Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan
desain penelitian. Data primer yang dibutuhkan adalah data persepsian CEO terhadap
kompensasi, keinginan mereka untuk keluar dari perusahaan sehubungan dengan
menggunakan pertimbangan kompensasi, serta data kepribadian CEO. Data primer ini
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) melalui mail survey.
Sebanyak 10 butir pertanyaan untuk menangkap informasi terkait dengan persepsi CEO
terhadap kompensasi dan niat mereka untuk keluar dari perusahaan, dan 44 butir
pertanyaan untuk kepribadian. Pola penyusunan pertanyaan sengaja dirancang tidak
searah dengan tujuan untuk memastikan keseriusan responden dalam memahami setiap
butir pertanyaan. Skala yang digunakan untuk semua pertanyaan adalah 1 sampai 5, di
mana 1 mewakili “sangat tidak setuju” dan 5 untuk “sangat setuju”. Data sekunder yang
digunakan adalah data kinerja perusahaan (net-income, harga saham, dan total asset), serta
data pergantian CEO. Untuk data kompensasi, selain dilakukan pengumpulan data dengan
cara hand collected, studi ini juga menggunakan informasi yang dirilis oleh Bisnis
Indonesia, dalam buku JSX/IDX Watch.

3.3 Model Ekonometri
Hipotesis utama penelitian ini berbunyi bahwa kepribadian berpengaruh pada dampak
persepsi CEO pada kompensasi terhadap pergantian CEO, diuji dengan menggunakan
model persamaan 1. Karena kepribadian yang digunakan di dalam penelitian terdiri terdiri
dari lima jenis keperibadian, maka pengujian hipotesis pertama ini akan dilakukan
sebanyak 5 kali, masing-masing untuk jenis kepribadian sesuai dengan turunan hipotesis.
Setiap jenis kepribadian yang diuji dinotasikan dengan angka 1, dan selain itu adalah 0.
Turn= α0 + α1PerComp + α2 Person + α3PerComp* Person + εi ............................. (1)
Keterangan: Turn= pergantian, PerComp (persepsi terhadap kompensasi), Person adalah kepribadian.
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Selanjutnya, hipotesis kedua yang berbunyi: (ceteris paribus) kompensasi yang
diterima CEO berhubungan negatif dengan pergantian CEO, diuji dengan menggunakan
persamaan 2. Tiga variabel kontrol yang digunakan atas pertimbangan bahwa teori dan
hasil penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan antara pergantian CEO dengan
kinerja akuntansi dan kinerja pasar. ROA ditemukan berhubungan negatif dan signifikan,
paling tidak, pada penelitian Warner et al. (1988), Weisbach (1988), Virany et al. (1992),
serta Shen (2000).

Sementara itu, earnings ditemukan negatif dan signifikan pada

penelitian Engle et al. (2003), dan DeFond and Hung (2003). Harga Saham ditemukan
negatif dan signifikan pada penelitian Warner et al. (1988), Beatty and Zajac (1987), Engle
et al. (2003), DeFond and Hung (2003), dan Fee and Hadlock (2004). Sementara ROA
ditemukan berhubungan dengan pergantian pada studi Huson et al. (2001).
Turn1,0= α0 + α1Comp + α2Earnings + α3Return + α4ROA + εi .................................. (2)
Keterangan: Turn= pergantian (1 untuk pergantian sukarela, 0= tanpa pergantian), Comp= nilai kompensasi.

3.4 Variabel Penelitian
Variabel independen. Variabel kompensasi yang akan digunakan ada dua jenis,
masing-masing data sekunder yang berasal dari total remunerasi yang diperoleh dari
laporan tahunan perusahaan, dan terkumpulkan pada JSX/IDX Watch yang dikeluarkan
oleh Bisnis Indonesia Data primer yaitu kompensasi persepsian CEO yang saat ini menjabat
dan atau yang saat ini tengah menjabat sebagai CEO

dan sebelumnya adalah CEO

diperusahaan lain. Porsi pembagian remunerasi hingga menghasilkan kompensasi CEO
akan ditelusuri dari informasi pengungkapan Dewan Komisaris perusahaan dan dari
laporan RUPS.
Variabel dependen. Data pergantian CEO secara persepsian diperoleh dengan
menggunakan kuesioner untuk memperoleh data tentang keinginan CEO untuk keluar
dalam bentuk persepsian. Ada 6 butir pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh
informasi sehubungan dengan keinginan CEO untuk keluar dari perusahaan dengan
pertimbangan kompensasi.
Variabel moderasi. Kepribadian adalah variabel pemoderasi

yang digunakan di

dalam penelitian ini. Pada penelitian di area kompensasi dan pergantian CEO sebelumnya,
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belum ditemukan pengujian yang dilakukan atas sensivitas antara kompensasi dengan
pergantian dengan mempertimbangkan kepribadian CEO.
Variabel kendali. Variabel kendali yang dipilih adalah kinerja perusahaan yang telah
digunakan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan memiliki dampak yang
signifikan terhadap pergantian CEO, yaitu earnings, harga saham, dan ROA yang memang
lazim digunakan sebagai dua indikator utama untuk mengukur kinerja perusahaan.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Data Penelitian
Data Primer. Penelitian ini telah berupaya untuk menggunakan responden yang
sesungguhnya, sebagaimana data pergantian CEO secara sukarela yang diperoleh melalui
rangkaian pengujian. Menggunakan indikator kinerja, ternyata menghasilkan temuan yang
cukup menarik. Dari sebanyak 68 CEO yang berganti secara sukarela, hanya enam orang
yang menjadi CEO ditempat yang baru, 2 sebagai CEO dan 4 lainnya sebagai bagian dari
dewan komisaris dan tim manajemen. Atas alasan representasi responden, penelitian ini
akhirnya menggunakan model persepsian yang dibangun oleh Porter and Lawler (1968),
artinya seluruh CEO dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi
responden penelitian. Pada Tabel 2 diperlihatkan data responden penelitian, yang
selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis pertama penelitian ini.
Seluruh responden yang dikirimi kuesioner adalah sebanyak 445. Pengembalian
kusioner adalah sebanyak 68 kuesioner atau sebanyak 15,2%. Tingkat pengembalian ini
berada pada nilai tingkat pengembalian yang umumnya terjadi pada setiap survei
menggunakan pos. Dari 68 kuesioner yang kembali, sebanyak 3 kuesioner yang memiliki
jawab tidak lengkap, sementara 4 lainnya kembali setelah lebih dari masa tunggu 60 hari.
Tabel 2 Responden penelitian untuk data Primer
Jumlah kuesioner dikirim pada:
CEO perusahaan yang terdaftar di BEI per Laporan Tahunan 2010
CEO selain dari perusahaan terbatas
Total kuesioner terkirim
Jumlah kuesioner kembali, berasal dari:
CEO perusahaan yang terdaftar di BEI per Laporan Tahunan 2010
CEO selain dari perusahaan terbatas
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Jumlah
443
19
458
Jumlah
51
17

Total kuesioner kembali
Kuesioner yang tidak terpakai karena alasan:
Jawaban tidak lengkap
Periode kembali yang lebih dari 60 hari
Total responden penelitian

68
Jumlah
3
4
61

Data Sekunder. Pada tahap perolehan data sekunder, diidentifikasi nama-nama CEO
dari tahun ke tahun pada periode 1999-2009. Hasil observasi selama periode amatan
menemukan sebanyak 429 pergantian yang terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya,
CEO yang berganti dan sebelumnya telah menjabat selama 3 tahun dipilih untuk kemudian
dilakukan pengujian terhadap kinerja perusahaan selama CEO menjabat. Sulitnya
memperoleh kelengkapan data sekunder, akhirnya menyisakan sampel akhir penelitian
untuk pengujian hipotesis kedua hanya sebanyak 96 perusahaan, terdiri dari 55
perusahaan yang mewakili pergantian sukarela dan 41 perusahaan kendali (Tabel 3).
Sementara nilai kompensasi, yang semula dirancang akan menggunakan jasa lembaga
profesional di bidang penilaian kompensasi di Indonesia (seperti Bisnis Indonesia, Watson
Towers, HR Portal, dan Human Capital Magazine), akhirnya menggunakan data remunerasi
yang terdapat di laporan tahunan dan JSX/IDX Watch yang diterbitkan oleh Pustaka Bisnis
Indonesia.
Porsi pembagian kompensasi khusus untuk CEO, menggunakan formula yang dibuat
dengan menggunakan beberapa acuan, seperti informasi dari JSX Watch (2007) yang
menjelaskan bahwa beberapa paket pembagian remunerasi perusahaan besar di Indonesia.
Porsi pembagian kompensasi juga mempertimbangkan apa yang dijelaskan dalam majalah
on-line yang dirilis tahun 2009 lalu yaitu pada http://indonesiacompanynews.
wordpress.com, bahwa:
“Komposisi pembagian menggunakan skema standar 100 persen untuk direktur utama,
sedangkan direksi menerima bonus 90 persen dari yang diterima direktur utama.
Komisaris utama menerima bonus 40 persen dari yang diterima direktur utama.
Komisaris menerima 36 persen dari yang diterima direktur utama dan sekretaris dewan
komisaris menerima bonus 15 persen dari yang diterima direktur utama”.
Tabel 3 Pemilihan sampel pergantian secara sukarela periode 1999-2009
Jumlah pergantian yang terjadi periode 1999-2009
CEO yang menjabat minimal 3 tahun sebelum pergantian terjadi
Ketidaklengkapan data keuangan perusahaan
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429
189
2

Pergantian yang siap diuji
Sampel Pergantian CEO secara sukarela*)
Sampel kendali **)
Sampel data sekunder sementara
Ketidak ketersediaan data kompensasi:
Sampel Pergantian CEO secara sukarela*)
Sampel kendali **)
Sampel pengujian akhir***)

187
68
71
139
(13)
(30)
96

*) ditentukan

melalui pengujian pertumbuhan kinerja perusahaan dan ketersediaan data
perusahaan kendali adalah perusahaan yang tidak pernah melakukan pergantian CEO selama periode
pergantian yang diamati dan ketersediaan data
***) 55 sampel pergantian sukarela dan 41 sampel kendali
**)

Akhirnya, formula yang digunakan pada penelitian ini adalah: 100% untuk CEO; 95%
untuk Wakil Direktur; 90% untuk Direktur; 50% untuk Presiden Komisaris; 45% untuk
wakil Komisaris; 40 untuk Komisaris; dan 15 % untuk Sekretaris, dari yang diterima CEO.
Pembagian ini mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan. Namun
paling tidak, formula ini dapat memberikan gambaran tentang besaran kompensasi yang
diterima CEO di Indonesia.

4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kuesioner
Uji validitas dimaksudkan untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan dapat
menangkap persepsi objek yang diukur, sehingga dapat menangkap sebagaimana persepsi
responden yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kuesioner harus dibangun sebaik mungkin
agar hasil yang diperoleh merefleksikan kondisi lapangan. Penelitian ini menggunakan
korelasi Pearson untuk mengukur kevalidan instrumen. Hasil yang diperoleh atas uji
validitas memperlihatkan instrumen yang digunakan valid, dengan signifikansi korelasi
pada level 0,05, bahkan sebagian lainnya pada level 0,01. Sedangkan untuk uji reliabilitas
kuesioner, penelitian ini menggunakan split half yaitu dengan cara memilih Analyze >>
Scale>> Reliabilty yang terdapat pada SPSS. Hasil olah data ditemukan hasil bahwa
cronbach alpha sebesar 0,867 dengan korelasi sebesar 0,493. Hasil ini menunjukkan bahwa
kuesioner yang digunakan reliabel. Kuesioner yang memiliki reliabilitas yang baik akan
menunjukkan konsistensi jawaban yang baik pula.

4.3 Pengujian Hipotesis
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4.3.1 Pengujian dan pembahasan hipotesis pertama
Hipotesis penelitian pertama ini menyatakan bahwa kepribadian mempengaruhi
hubungan antara persepsi CEO dengan kompensasi pada pergantian CEO secara sukarela.
Secara keseluruhan, temuan yang diperoleh dari hasil uji statistika memperlihatkan bukti
empiris bahwa lima faktor kepribadian (the big five inventory) yang diperkenalkan pertama
kali oleh McCrae and Costa (1985; 1987), memainkan peranannya dalam mempengaruhi
persepsi CEO terhadap besaran kompensasi yang mereka terima pada keinginan mereka
untuk keluar dari perusahaan. Temuan ini sekaligus memberikan konfirmasi penting,
mengapa selama ini hasil penelitian di area hubungan kompensasi dan pergantian CEO
yang menggunakan data sekunder belum menemukan hasil yang konsisten.

Tabel 4 Data demografi responden
Informasi Responden
Panel A
Dominasi Jenis Kepribadian

Panel B
Latar Belakang Pendidikan

Panel C
Umur

Openness
Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Neoroticism
Teknik
Ekonomi
Lain-lain
Tanpa penjelasan
<40 tahun
40-50 tahun
50-60 tahun
>60
Tanpa penjelasan

Orang
3
26
13
18
1
19
27
6
9
4
17
24
7
9

4.3.1.1 Pengujian dan pembahasan: Openness to experience memperkuat dampak
persepsi CEO terhadap kompensasi pada pergantian CEO secara sukarela.
Hasil pengujian jenis kepribadian openness to experience (O) yang diprediksi akan
memperkuat keinginan keluar seorang CEO ketika dia merasa tidak puas dengan nilai
kompensasi yang diterima, menunjukkan hasil yang signifikan. Sebelum memasukkan
kepribadian sebagai pemoderasi, nilai t-hitung kompensasi persepsian sebesar 0,796
dengan p-value 0,430. Namun setelah dimoderasi dengan kepribadian openness, nilai thitung variabel moderasian adalah sebesar 2,094 dengan tingkat p-value sebesar 0,041.
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Temuan ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
memiliki intelektual, kreatif dan terbuka terhadap ide-ide baru, yang menjadi ciri khas
orang-orang berjenis kepribadian openness, akan mudah memutuskan untuk pindah ke
tempat baru ketika mereka tidak puas dengan kompensasi yang mereka terima. Kondisi ini
sangat sejalan dengan teori keadilan dan teori harapan, serta model persepsian yang
dikemukakan oleh Potter and Lawler (1986). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan
hasil studi Hogan (1983), Howarth (1976), dan Zimmerman (2008). Temuan ini juga
sekaligus menjadi alasan untuk menerima hipotesis yang berbunyi bahwa openness to
Experience memperkuat dampak persepsi CEO pada kompensasi terhadap pergantian.

4.3.1.2 Pengujian dan pembahasan: Conscientiousness memperlemah dampak
persepsi CEO terhadap kompensasi pada pergantian CEO secara sukarela.
Hasil

pengujian

jenis

kepribadian

conscientiousness

yang

diprediksi

akan

memperlemah keinginan keluar seorang CEO ketika dia merasa tidak puas dengan nilai
kompensasi yang diterima, menunjukkan hasil yang signifikan. Sebelum menambahkan
kepribadian conscientiousness sebagai pemoderasi, nilai t-hitung kompensasi persepsian
sebesar 0,474 dengan p-value 0,638. Namun setelah dimoderasi dengan kepribadian
conscientiousness, nilai t-hitung variabel moderasian adalah sebesar -2,077 dengan tingkat
p-value sebesar 0,041. Penelitian ini berhasil menjelaskan bahwa orang-orang yang
memiliki cara hidup yang terorganisasi, sistematik, berorientasi pada hasil dan cenderung
memiliki sifat ketergantungan, yang merupakan ciri khas orang-orang berjenis kepribadian
conscientiousness, tidak akan mudah memutuskan untuk pindah ke tempat baru walaupun
mungkin mereka tidak puas dengan kompensasi yang mereka terima. Temuan ini sejalan
dengan hasil studi Zimmerman (2008), dan Judge and Higgins, (1999). Temuan menjadi
alasan kuat untuk menerima hipotesis

yang berbunyi bahwa conscientiousness

melemahkan dampak persepsi CEO pada kompensasi terhadap pergantian.

4.3.1.3

Pengujian dan pembahasan: Extraversion tidak mempengaruhi dampak

persepsi CEO terhadap kompensasi pada pergantian CEO secara sukarela.
Jenis kepribadian extraversion yang diprediksi tidak memiliki pengaruh pada
keinginan CEO untuk keluar dari perusahaan ketika dia merasa tidak puas dengan nilai
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kompensasi yang diterima, terdukung dengan hasil pengujian statistika yang signifikan.
Ketika persepsi CEO terhadap kompensasi yang mereka terima diregresikan pada
keinginan mereka untuk keluar dari perusahaan, hasilnya secara statistika ditemukan tidak
signifikan. Hasil yang sama juga ditemukan ketika extraversion memoderasi hubungan
keduanya. Temuan studi ini konsisten dengan studi Zimmerman (2008). Hasil pengujian
menunjukkan bahwa sebelum memasukkan kepribadian extraversion sebagai pemoderasi,
nilai t-hitung kompensasi persepsian sebesar 0,796 dengan p-value 0.429. Namun, setelah
dimoderasi dengan kepribadian extraversion, nilai t-hitung variabel moderasian adalah
sebesar 0,449 dengan tingkat p-value sebesar 0,665.

4.3.1.4 Pengujian dan pembahasan: Agreeableness memperlemah dampak persepsi
CEO terhadap kompensasi pada pergantian CEO secara sukarela.
Pengujian selanjutnya yang dilakukan pada agreeableness juga menunjukkan temuan
yang sejalan dengan prediksi teori. Agreeableness memperlihatkan kemampuannya untuk
memperlemah dampak persepsi CEO pada kompensasi yang mereka terima terhadap
keinginan untuk pindah ke perusahaan lain. Dengan kata lain, CEO yang berkepribadian ini
tidak melihat besaran kompensasi yang mereka terima sebagai pertimbangan utama untuk
menjadi loyal kepada perusahaan. Walaupun secara statistika agreeableness tidak
signifikan sebagai pemoderasi, namun fungsinya yang memperlemah dampak persepsi CEO
pada kompensasi yang mereka terima terhadap keinginan keluar dari perusahaan jelas
terlihat. Sebelum menambahkan kepribadian agreeableness sebagai pemoderasi, nilai thitung kompensasi persepsian sebesar 0,904 dengan p-value 0,370. Namun, setelah
dimoderasi dengan agreeableness, nilai t-hitung variabel moderasian adalah sebesar -1,192
dengan tingkat p-value sebesar 0,239. Temuan ini menjadi alasan kuat untuk menolak
hipotesis yang berbunyi bahwa conscientiousness melemahkan dampak persepsi CEO pada
kompensasi terhadap pergantian, atau dengan kata lain hipotesis ini ditolak.

4.3.1.5 Pengujian dan pembahasan: Neuroticism memperkuat dampak persepsi CEO
terhadap kompensasi pada pergantian CEO secara sukarela.
Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa neuroticism, sebagai variabel
moderasi, mampu memperkuat keinginan untuk keluar dari perusahaan ketika kompensasi
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yang CEO terima dianggap tidak adil. Secara statistika, sebelum menambahkan kepribadian
neuroticism sebagai pemoderasi, nilai t-hitung kompensasi persepsian sebesar 0,751
dengan p-value 0,456. Namun, setelah dimoderasi dengan neuroticism, nilai t-hitung
variabel moderasian berubah menjadi 1,246 dengan p-value senilai 0,219.
Walaupun secara statistika hasil ini tidak signifikan dan hipotesis yang terkait dengan
Neuroticism harus ditolak, namun secara teori, neuroticism berhasil menunjukkan
fungsinya sebagai faktor yang memperkuat dampak persepsi terhadap besaran
kompensasi pada keinginan untuk keluar dari perusahaan. Temuan ini sejalan dengan hasil
studi Zimmerman (2008) dalam suatu meta-analisis, yang menemukan bahwa jenis
kepribadian neuroticism memiliki dampak terhadap keinginan serta perilaku pergantian
individual di perusahaan.
Jackson and Rothstein (1991) melakukan suatu review pada analisis meta terkait
dengan pengukuran kepribadian untuk memprediksi kinerja pekerjaan seseorang, dan
menyatakan bahwa penting bagi perusahaan untuk mengukur, mengenal dan memahami
tipe kepribadian karyawan, terbukti secara empiris pada penelitian ini. Memahami tipe
kepribadian individu yang akan menjadi key person di dalam perusahaan menjadi bagian
yang sangat penting untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan kepribadian orang
tersebut.
Saran dari para peneliti terdahulu (seperti Finkelstein and Hambrick, 1988; Datta and
Guthrie, 1994; dan Fredrickson et al., 1988) untuk memasukkan faktor-faktor yang lebih
melekat pada diri CEO, pada studi ini telah memberikan bukti empiris bagi pengembangan
topik penelitian di bidang kajian pergantian CEO secara sukarela.

Tabel 5 Hasil pengujian keprilakuan sebagai variabel pemoderasi
Jenis kepribadian

R

R Square

Adj R
Square

Openness

0.282

0.080

0.048

Conscientiousness

0.263

0.069

0.037

Extraversion

0.115

0.013

-0.021

Agreeableness

0.183

0.034

0.000
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Kompensasi
Moderasi
Kompensasi
Moderasi
Kompensasi
Moderasi
Kompensasi
Moderasi

t-hitung

Sign.

0.794
2.094
0.474
-2.077
0.796
0.449
0.904
-1.192

0.430
0.041
0.638
0.042
0.429
0.655
0.370
0.238

Neoroticism

0.189

0.036

0.002

Kompensasi
Moderasi

0.751
1.246

0.456
0.218

4.3.2 Pengujian dan pembahasan hipotesis kedua
Penelitian ini selanjutnya melakukan pengujian terhadap kompensasi, data akuntansi
dan data pasar sebagai faktor yang berhubungan dengan isu pergantian CEO secara
sukarela. Secara keseluruhan, hasil pengujian LOGIT untuk data yang digunakan di dalam
studi ini memperlihatkan nilai omnibus test dari pengujian chi-square yang sangat kuat
signifikansinya, masing-masing p-value= 0,001. Nilai chi-square omnibus test of model
coefficients yang kurang dari p= 0,05 ini menjadikan hipotesis nul penelitian yang
menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen terhadap
dependennya ditolak. Selanjutnya, pengaruh variabel bebas secara bersama ditunjukkan
dengan nilai Nagelkerke’s R square sebesar 0.24, dan untuk mengetahui secara parsial nilai
Nagelkerke’s R square dijelaskan dengan Wald bersama dengan signifikansinya. Hasil
pengujian model untuk hipotesis kedua dengan menggunakan Regresi Logit menunjukkan
bahwa model ini cukup baik sehingga penjelasan terhadap masing-masing variabel pada
dependennya dapat dilakukan.
Keseluruhan hasil analisis di jelaskan pada Tabel 6 termasuk juga karakteristik dan
hasil pengujian yang dilakukan di dalam penelitian ini berikut dengan sampel yang
digunakan juga kami jelaskan di dalamnya. Hasil statistika memperlihatkan bahwa
kompensasi tidak cukup kuat menjelaskan hubungannya terhadap pergantian. Di sisi lain,
earnings, return dan ROA, yang dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kendali ,
terdukung sebagai model anteseden pergantian secara statistika, kompensasi signifikan
pada level 0,15, sementara earnings, return dan ROA signifikan pada level p ≤ 0,05. Hasil
ini sekaligus menguatkan hipotesis pertama studi ini bahwa kepribadian merupakan faktor
yang penting dalam memperngaruhi hubungan antara besaran kompensasi yang diterima
CEO dengan pergantiannya secara sukarela.

Tabel 6 Karakteristik sampel dan hasil pengujian
Panel A, N=96
0 = 41
1 = 55

Variabel
Compensation
Earnings
Return

Wald
2.036
5.745
3.890
23

B
.000
-.000
-.054

Sig.
.154
.017
.049

Pengujian Logit

ROA
Age

Panel B, N=96
0 = 41
1 = 55
Rerata Variabel

Compensation
Earnings
Return
ROA
Age

3.985
.039
Turnover
1620.99
118.58
-1.09
4.54
1.85

-.106
-.076

.046
.842
Others
1198.36
35031.46
12.42
5.71
1.87

Kompensasi. Hasil statistika memperlihatkan bahwa nilai p-value kompensasi yang
sebesar 0,154 menunjukkan bahwa pergantian secara sukarela tidak disebabkan karena
kompensasi, namun karena ada faktor lain yang mempengaruhinya. Nilai B= 0,000 dan
Wald sebesar 2,036, memperkuat argumentasi bahwa nilai kompensasi yang diterima oleh
CEO di perusahaan besar di Indonesia tidak menjadi faktor yang menyebabkan pergantian
CEO secara sukarela. Hasil ini sekaligus memberi alasan bahwa secara statistika penelitian
ini tidak memiliki alasan yang cukup untuk mendukung hipotesis kedua yang menduga
bahwa: (ceteris paribus) kompensasi yang diterima CEO berhubungan negatif dengan
pergantian CEO. Dengan kata lain, hipotesis ke dua penelitian ini tidak terdukung dengan
menggunakan 96 data perusahaan besar di Indonesia pada periode amatan 1999-2009.
Earnings. Earnings ditemukan signifikan (nilai probabilistik 0,017) pada pergantian
yang terjadi secara sukarela. Hubungan negatif yang ditunjukkan dengan dengan nilai B=0.000 dan Wald 5,749 mengindikasikan bahwa laba bersih perusahaan yang rendah akan
mendorong terjadinya pergantian pada CEO di perusahaan. Secara keseluruhan earnings
memang diprediksi memiliki hubungan yang negatif dengan pergantian. Sehingga hasil ini
sekaligus mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa semakin
rendah earnings yang diperoleh, semakin tinggi terjadi pergantian CEO di perusahaan
tertentu.
Return saham. Peneliti di area pergantian CEO menggunakan variabel ini untuk
mengetahui apakah kepercayaan pasar terhadap perusahaan menentukan keberadaan CEO
perusahaan di dalam perusahaan. Semakin baik kepercayaan pasar yang tercermin dari
return saham perusahaan yang semakin tinggi, diprediksi akan melanggengkan posisi CEO
di perusahaan karena dinilai berhasil membangun kepercayaan pasar. Pengujian yang
dilakukan atas hubungan antara return saham dengan pergantian menunjukan hasil bahwa
return memainkan peranannya ketika pergantian terjadi di perusahaan, dengan
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signifikansi sebesar 0,049. Didukung pula dengan nilai B=-0,054 dan Wald sebesar 3,89,
keseluruhan hasil statistika ini mengindikasikan bahwa pergantian CEO terjadi ketika
rerata return yang diperoleh atas investasi yang dilakukan pemilik perusahaan semakin
rendah.
Return on Assets. Hasil statistika untuk menguji hubungan variabel kendali ROA pada
pergantian sukarela memperlihatkan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya.
Signifikansi ROA sebesar 0,046 menunjukkan bahwa variabel ini menjadi faktor yang
menentukan pergantian yang terjadi.

Nilai B=-0,106 dan Wald 3,985

menunjukkan

semakin memberikan sinyal bahwa kinerja akuntansi merupakan suatu faktor yang ikut
dipertimbangkan ketika perusahaan membuat keputusan penting. Penelitian terdahulu
yang melakukan pengujian variabel ROA, yang menunjukkan signifikansi hubungan yang
kuat pada pergantian adalah penelitian Shen (2000). Hasil penelitian ini juga, secara
statistika mendukung dan konsisten terhadap penelitian Shen tersebut.
Umur (Age. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah semakin tua umur
perusahaan, yang seharusnya mencerminkan eksistensi perusahaan dan kebanggaan
menjadi CEO-nya, mendorong pergantian CEO yang semakin rendah. Namun begitu,
pengujian untuk menilai apakah umur perusahaan memiliki hubungan terhadap pada
pergantian sukarela

memperlihatkan hasil yang tidak signifikan. Hasil statistika

memperlihatkan signifikansi umur sebesar 0,843 menunjukkan bahwa variabel ini tidak
dapat menjadi faktor yang menentukan terjadinya pergantian. Hasil ini juga didukung
dengan nilai Wald 0,039, namun hubungan yang terjadi konsisten dengan yang diprediksi
(B=-0,106). Temuan ini menunjukkan bahwa pergantian CEO lebih sering terjadi pada
perusahaan yang relatif baru berdiri dibanding dengan perusahaan yang telah mapan,
walaupun hubungannya tidak terlalu berarti.

5. Simpulan, Implikasi, Keterbatasan, Dan Saran
Dari hasil pengujian yang dilakukan, semua jenis kepribadian yang diposisikan sebagai
variabel pemoderasi terdukung sejalan dengan teori. Jenis kepribadian openness dan
conscientiousness memiliki peranan penting dalam mempengaruhi hubungan antara
persepsi CEO terhadap kompensasi yang mereka terima dengan keinginan mereka untuk
keluar dari perusahaan secara sukarela. Di satu sisi, conscientiousness akan memperlemah
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keinginan CEO untuk keluar, sementara openness memperkuat hubungan keduanya. Di sisi
lain, kepribadian extraversion sebagaimana diprediksi tidak mempengaruhi dampak
persepsi CEO pada kompensasi terhadap pergantian, juga terdukung. Kondisi yang
memang sejalan dengan apa yang diprediksi sebelumnya sekaligus memberikan bukti
empiris mengapa hasil temuan studi yang menguji hubungan antara kompensasi dengan
pergantian belum konklusif.
Kondisi ini memang sejalan dengan apa yang diprediksi sebelumnya bahwa, paling
tidak, ada satu jenis kepribadian yang mendominasi keinginan CEO ketika memutuskan
sesuatu hal penting dalam karir mereka, yaitu keluar dari perusahaan secara sukarela.
Sementara itu, kepribadian extraversion sebagaimana diprediksi tidak mempengaruhi
dampak persepsi CEO pada kompensasi terhadap pergantian, juga terdukung.
Hasil pengujian kepribadian CEO sebagai variabel pemoderasi, yang mempengaruhi
hubungan antara persepsi CEO pada kompensasi terhadap pergantian secara sukarela,
sekaligus menjawab hasil temuan yang gagal mendukung bahwa besaran kompensasi
(secara remunerasi) menjadi pendorong terjadinya pergantian. Hasil penelitian ini
memberikan satu temuan penting bahwa tidak semua CEO akan memutuskan keluar dari
perusahaan ketika faktor kompensasi menjadi isu utama yang dipertimbangkan.
Kepribadian CEO memainkan peranan penting dalam keputusan keluar dari perusahaan,
bahkan ketika kompensasi yang mereka terima relatif lebih kecil dibanding dengan yang
diterima CEO lainnya.
Hasil pengujian terhadap hubungan antara kompensasi dan pergantian menunjukkan
bahwa kompensasi tidak cukup kuat menjelaskan pergantian CEO secara sukarela. Hanya
variabel kendali yang dimasukkan ke dalam model (earnings, return dan ROA) yang secara
statistika dapat menjelaskan adanya hubungan antara kompensasi dan pergantian. Hasil
dua pengujian ini (hipotesis satu dan dua) menunjukkan bahwa kompensasi tidak cukup
kuat menjelaskan pergantian yang terjadi secara sukarela. Simpulan yang dapat diambil
dari kedua hasil pengujian hipotesis ini adalah kepribadian memainkan peranan penting
pada pertimbangan CEO untuk keluar dari perusahaan secara sukarela ketika kompensasi
menjadi isu yang dipertimbangkan. Dengan begitu, penelitian ini berhasil memberikan
sumbangan terhadap pengembangan teori pasar tenaga kerja untuk eksekutif. Tidak semua
CEO di Indonesia menganggap kompensasi sebagai alasan penting untuk memutuskan
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keluar dari perusahaan. Wawancara kepada enam orang eksekutif juga memberikan
informasi penting bahwa mereka memiliki loyalitas kepada perusahaan yang membayar
mereka, terutama ketika mereka diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan sesuai
dengan kompetensi mereka. Namun batasan nilai kompensasi pada limit tertentu memang
cukup menentukan kenyamanan mereka bekerja.
Studi ini tidak luput dari berbagai keterbatasan. Di antaranya adalah tidak mudah
menentukan porsi yang tepat untuk pembagian paket remunerasi yang dipublikasikan
perusahaan. Formulasi pembagian yang dilakukan pada penelitian hanya didasarkan atas
pertimbangan profesional berdasarkan porsi beberapa perusahaan. Subjektifitas tetap ada,
walau tetap diupayakan objektifitasnya. Oleh sebab itu, nilai kompensasi yang digunakan
dalam pengujian tidak terlepas dari bias. Keterbatasan lainnya adalah sulit menentukan
apakah pergantian CEO itu terjadi secara sukarela. Penelitian ini menggunakan ukuran
pertumbuhan dengan pertimbangan yang cukup berhati-hati. Tiga variabel yang mewakili
masing-masing sumber informasi akuntansi dan keuangan digunakan (seperti Assets,
Revenue, dan PBV) diharapkan dapat mewakili ukuran penilaian kinerja. Temuan-temuan
baru dalam isu ini memang masih sangat dibutuhkan, karena penelitian di area kompensasi
CEO belum banyak dilakukan di Indonesia.
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