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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dari hasil penelitian dan analisis hasil penelitian 

sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka untuk 

faktor-faktor kepemimpinan yang mempengaruhi kinerja para 

Direktur Keuangan BUMN, dapat kami berikan kesimpulan dan 

saran-saran sebagaimana di bawah ini. 

 

5.1. Kesimpulan  

Lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan cepat 

berkembang menuntut perusahaan senantiasa menentukan strategi 

yang tepat dalam kegiatan usahanya. Direktur Keuangan sebagai 

salah satu bagian yang paling strategis dan penting dalam suatu 

perusahaan ikut menjalankan peran dalam mendukung 

pencapaian dan peningkatan kinerja di perusahaannya. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 
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5.1.1. Kemampuan di bidang keuangan adalah kekuatan serta 

keterampilan yang menjadi menjadi modal utama dalam 

mempimpin. Sebagai pejabat tertinggi yang mengurusi 

bidang keuangan, memang sudah selayaknya mereka 

menguasai teori di bidang keuangan. Namun demikian, 

keterampilan tersebut lebih banyak bersifat hard skill. 

Cukup mengejutkan bahwa para Direktur Keuangan 

BUMN lebih mengedepankan keterampilan hard skill di 

bidang keuangan dalam mencapai peningkatan kinerja 

dibandingkan keterampilan soft skill, yang terdiri dari 

interpersonal skill, people leadership skill, communication 

skill, kemampuan managerial, dan kemampuan negosiasi, 

serta kemampuan analisis.  

5.1.2. Pendekatan yang diambil oleh para Direktur Keuangan 

BUMN lebih banyak gaya komunikatif dan terbuka. Hal 

ini menunjukkan mereka ingin membangun tim yang solid 

serta sinergi yang produktif dengan seluruh elemen 

organisasi. Direktorat Keuangan salah satu bagian dari 

perusahaan harus bisa menjadi partner dan berjalan 
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dengan bagian lain sesuai dengan ritme kerja yang 

seirama sebagaimana yang sudah menjadi program dan 

target perusahaan. Dengan membangun sinergi yang baik 

maka kinerja yang bagus akan lebih bisa dicapai. 

5.1.3. Para Direktur Keuangan juga harus bisa menjadi menjadi 

tauladan di perusahaan yang dipimpin. Salah satu kata 

kunci adalah integritas. Posisi bidang keuangan yang 

strategis di perusahaan membuat Direktur Keuangan akan 

berhadapan pihak-pihak yang kemungkinan memiliki 

benturan kepentingan dengan pribadinya atau pihak lain. 

Direktur Keuangan harus bisa menempatkan kepentingan 

perusahaan di atas yang lainnya. 

5.1.4. Peran Teknologi Informasi yang canggih menjadi salah 

satu alat yang mutlak diperlukan oleh Direktur Keuangan 

dalam mencapai target perusahaan. Dengan TI yang 

canggih maka kondisi perusahaan terkini akan diketahui 

secara komprehensif serta secara cepat sehingga 

diharapkan bisa mempercepat proses pengambilan 

keputusan. Alat lainnya yang dibutuhkan adalah tim SDM 
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yang kompeten. Inilah aset utama perusahaan yang 

menentukan apakah perusahaan bisa maju atau tidak. 

Tanpa SDM yang kompeten maka semua strategi yang 

telah disusun tidak akan berjalan dengan baik. 

 

5.2. Saran 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyadari masih 

ada beberapa kekurangan. Terhadap penelitian ini, penulis ingin 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1. Pengumpulan data dengan menggunakan objek 10 BUMN 

besar di Indonesia yang memiliki angka laba bersih tahun 

2016 cukup besar. Untuk lebih dikembangkan, perlu 

dilakukan penelitian dengan objek BUMN yang 

kondisinya sedang merugi atau sedang proses 

restrukturisasi sehingga diharapkan jawaban atas faktor-

faktor kepemimpinan Drektur Keuangan bisa lebih kaya 

dan bervariasi lagi. 

5.2.2. Teknik pengumpulan data perlu dikembangkan lagi 

dengan wawancara ke para Direktur Keuangan untuk 
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menggali lebih dalam lagi faktor-faktor kepemimpinan 

mereka. 

5.2.3. Ada baiknya melakukan kuesioner kepada tim Direktorat 

Keuangan dan bagian lain non Keuangan di perusahaan 

untuk mengatahui apa harapan mereka terhadap 

kepemimpinan Direktur Keuangan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. 


