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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu 

pilar dari ekonomi Indonesia. BUMN secara politik ekonomi 

pendirian BUMN di Indonesia memiliki 3 (tiga) alasan pokok 

(Prasetio, 2014) yaitu : (i) sebagai wadah bisnis yang 

dinasionalisasi, (ii) membangun industri yang dibutuhkan 

masyarakat, (iii) karena berkenaan dengan keamanan negara. 

Selain itu juga BUMN di Indonesia memiliki peran yang sangat 

penting dalam perekonomian Indonesia, dalam kapasitasnya 

sebagai agen pembangunan (agent development). Sepanjang 

tahun 2009 sampai tahun 2013, asset 138 BUMN tumbuh 88% 

dari Rp 2.505 triliun menjadi Rp 4.216 triliun. 

Menurut Ali dan Lino (2013) bahwa perkembangan BUMN 

yang pesat menunjukkan bahwa BUMN memiliki makna 

ekonomis yang besar bagi perekonomian Indonesia. Sebagai 
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gambaran bahwa BUMN telah menyiapkan belanja modal 

(capital expenditure/capex) pada tahun 2016 sebesar Rp 404,8 

triliun. Peningkatan capex ini adalah untuk menopang proyek 

strategis pemerintah sebesar Rp 347 triliun (Ali & Lino, 2013). 

Dari sisi kontribusi laba BUMN pada tahun 2014, sebesar Rp 

148,17 triliun. Sebanyak 20 BUMN mendominasi 97% laba 

BUMN ini atau sebesar Rp 145 triliun. Adapun BUMN tersebut 

adalah:  

a. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), laba Rp 24,25 triliun. 

b. PT Telkom Tbk, laba Rp 21,44 triliun. 

c. PT Bank Mandiri Tbk, laba Rp 20,65 triliun 

d. PT Pertamina (Persero), laba Rp 18,23 triliun 

e. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), laba Rp 11,74 triliun 

f. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), laba Rp 10,82 triliun 

g. PT Perusahaan Gas Negara Tbk, laba Rp 8,88 triliun 

h. PT Semen Indonesia Tbk, laba Rp 5,57 triliun 

i. PT Pupuk Indonesia (Persero), laba Rp 4,82 triliun 

j. PT TASPEN (Persero), laba Rp 3,46 triliun 

k. PT Jasa Raharja (Persero), laba Rp 2,36 triliun 
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l. PT Bukit Asam Tbk, laba Rp 2,01 triliun 

m. PT Pegadaian (Persero), laba Rp 1,70 triliun 

n. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), laba Rp 1,58 triliun 

o. PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) (Persero), laba 

Rp 1,6 triliun 

p. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), laba Rp 1,57 triliun 

q. PT Jasa Marga Tbk, laba Rp 1,21 triliun 

r. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), laba Rp 1,11 triliun 

s. PT Angkasa Pura II (Persero), laba Rp 1,09 triliun 

t. PT Kereta Api Indonesia (Persero), laba Rp 943,42 miliar 

Keberhasilan sebuah perusahaan atau kegagalan sebuah 

perusahaan sangat tergantung bagaimana kepengurusan dari 

perusahaan tersebut. Termasuk juga di dalam BUMN, 

kepengurusan dari BUMN dilakukan oleh Dewan Komisaris dan 

Direksi. Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 

5 dituliskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang 

berwenang dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan 

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan  serta 
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mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan  

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Prasetio: 2014). 

Sesuai dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan 

Terbatas (UU PT), Direksi bertugas untuk menjalankan 

kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan untuk 

tujuan dan maksud Perseroan. Untuk itu Direksi berwenang 

menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang 

dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang dan Anggaran Dasar Perseroan (UU PT:2007). 

Dalam UU PT juga diatur mengenai jumlah anggota 

Direksi dan pembagian tugas diantara anggota Direksi. Hal itu 

diatur dalam Pasal 92 ayat (3) dan ayat (5) dan (6). Dalam Pasal 

92 ayat (5) disampaikan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 

(dua) orang anggota Direksi atau lebih pembagian tugas dan 

wewenag ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan dalam ayat (6) 

disampaikan bahwa jika dalam RUPS tidak menetapkan 

pembagian tugas, maka pembagian tugas dan wewenang anggota 

Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. Dengan 
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demikian maka tugas dari Direktur Keuangan diatur oleh RUPS 

atau Keputusan Direksi. 

Oleh sebab itulah maka faktor kepemimpinan yang 

dimiliki oleh seorang Direktur Keuangan sangat menentukan 

keberhasilan sebuah perusahaan, terutama untuk mendapatkan 

laba. Keputusan yang diambil mencerminkan mengenai faktor 

kepemimpinan yang dimiliki. John Kotter berpendapat ada 4 hal 

yang merupakan tugas-tugas pemimpin (Lowney; 2005) yaitu:  

a. Menentukan arah: membangun visi tentang masa depan dan 

strategi-strategi untuk menciptakan perubahan-perubahan yang 

diperlukan untuk mencapai visi tersebut. 

b. Memadukan orang: mengkomunikasikan arah yang akan 

ditempuh dengan kata-kata dan perbuatan kepada semua pihak 

yang diperlukan untuk mempengaruhi terciptanya kerjasama 

yang mendukung keberhasilan perusahaan. 

c. Memotivasi dan memberi inspirasi: memberikan semangat 

untuk mengatasi hambatan besar dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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d. Membuat perubahan yang seringkali mencapai tingkatan 

dramatis. 

Sedangkan menurut Zenger dan Folkman (2004) 

mengatakan bahwa ada 5 kekuatan yang menunjukkan sebuah 

kepemimpinan, yaitu satu, karakter, kedua, kemampuan pribadi, 

ketiga, berfokus pada hasil, keempat, keterampilan hubungan 

antarpribadi, kelima, memelopori perubahan organisasi. Dalam 

Alfian (2009) disampaikan mengenai perbandingan antara 

manajemen dan kepemimpinan: 

Tabel 1.1 

Perbandingan Antara Manajemen Dan Kepemimpinan 

 Manajemen Kepemimpinan 

Arah  Perencanaan, penganggaran 

berfokus pada bottom line 

Menciptakan visi dan 

strategi berfokus pada 

horizon 

Kewajiban Pengorganisasian, staffing, 

pengarahan, pengawasan, 

menciptakan jarak dan 

batasan 

Menciptakan budaya dan 

nilai bersama, menolong 

orang lain berkembang 

mengurangi jarak. 
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Hubungan Berfokus pada 

obyek/produk barang dan 

jasa berdasarkan kekuasaan 

jabatan. Berposisi sebagai 

bos. 

Berfokus pada orang, 

menginspirasi dan 

memotivasi. Berdasarkan 

atas kekuasaan personal. 

Kualitas Personal Jarak emosional, berbicara, 

pikiran cerdas, kepatuhan, 

pemahaman ke dalam 

organisasi. 

Hubungan emosional, 

terbuka, memberikan 

kebebasan dan keberanian, 

pemahaman ke dalam. 

Orientasi Mempertahankan stabilitas Menciptakan perubahan 

terkadang radikal dan 

menolak statusquo. 

Untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai peran 

Direktur Keuangan atau disebut Chief Financial Officer (CFO) 

yang terus berkembang, McKinsey Global Institute dalam laporan 

kuartalan yang diperoleh Liputan6.com, Minggu (6/1/2013) 

menganalisa pengalaman, kepercayaan maupun latar belakang 

CFO dari 100 perusahaan dunia dengan kapitalisasi pasar 

tertinggi. Perusahaan membentuk peran CFO guna memenuhi 

kebutuhan mereka sekarang ini. Berikut adalah empat profil 
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umum, baik dari sisi pengalamannya, fokus profesional dan 

internalnya, serta sumber dari keahlian CFO selama bertahun-

tahun:  

1.1.1 Ahli Keuangan 

Para CFO biasanya memiliki jam terbang tinggi melalui 

perannya sebagai fungsi pengendali dan analisis keuangan, audit 

perencanaan, dan sebagainya. Mereka juga cenderung 

mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidang keuangan dan 

isu akuntasi, seperti regulasi keuangan, akuntasi internasional dan 

struktur modal. Jenis CFO seperti ini sangat cocok untuk 

perusahaan yang terdesentralisasi dengan pendirian dan fungsi 

keuangan kuat. Di mana dengan pengetahuan sang CFO, dia tahu 

bagaimana caranya untuk memperkokoh tim di departemen 

keuangan, agar tidak berjalan masing-masing. 

1.1.2. Generalis 

Bagi perusahaan di industri yang mengharuskan 

mempunyai struktur permodalan kuat, seperti perusahaan minyak 

dan gas (migas), dan telekomunikasi, mereka harus memilih CFO 
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yang sudah merasakan banyak pengalaman, baik di bidang 

operasi, perencanaan, pemasaran dan manajemen umum. Di 

antara 51 CFO dalam sampel yang sudah bekerja sejak 2009 lalu, 

hanya 31 CFO yang memenuhi syarat itu. Sedangkan yang 

melanjutkan ke jenjang master (MBA) sebanyak 62 orang dan 28 

CFO memperdalam ilmu akuntasinya. Ini menunjukkan bahwa 

keterampilan manajemen serta komunikasi begitu mendalam. 

CFO seperti ini cenderung mau terlibat dalam persoalan berat dan 

mampu memperkokoh industri yang digelutinya. Mereka juga 

kerap dipertemukan dengan perusahaan kelas kakap yang pada 

akhirnya bisa semakin mengasah kemampuan dan keahlian 

mereka. 

1.1.3. Pemimpin Kinerja 

CFO dengan rekam jejak perbaikan atau tranformasi 

dalam hal fungsi keuangan merupakan pemimpin kinerja yang 

baik. Mereka cenderung fokus pada manajemen biaya dan 

bekerja sesuai standarisasi data dan sistem. Mereka memiliki 

pengalaman luar biasa sebagai CFO. Dari 50 CFO, sebanyak 30 

orang mempunyai jam terbang tinggi di banyak perusahaan dan 
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21 orang lain bekerja dengan masa jabatan lebih lama. 

Perusahaan yang mempekerjakan CFO seperti ini, biasanya 

karena kebutuhan untuk menganalisis pasar. 

1.1.4. Memenangkan Pertumbuhan 

CFO tipe ini dipercaya untuk menangani perusahaan yang 

kerap melakukan perubahan cepat akibat tuntutan dinamika pasar. 

Mereka akan melakukan pematangan strategi portofolio bisnis 

dengan agresif melalui beragam aksi merger dan akuisisi, 

maupun divestasi. Mereka dihargai karena mempunyai pemikiran 

yang independen dan pengetahuan strategis, seperti CFO yang 

bekerja pada perusahaan jasa. Hampir sepertiga CFO baru telah 

menghabiskan waktunya dengan menjalani karir di bidang 

perbankan investasi, maupun konsultasi. 

Oleh sebab itu Faktor-faktor kepemimpinan dalam 

pengambilan keputusan dalam kebijakan keuangan menarik untuk 

diteliti. Demikian strategisnya posisi Direktur Keuangan sehingga 

kebijakan yang diambil dalam masalah kepemimpinan 

menentukan masa depan perusahaan. 
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1.2.  Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan menggali 

mengenai faktor-faktor kepemimpinan yang dijalankan oleh 

Direktur Keuangan BUMN pada perusahaan BUMN yang 

memiliki kinerja keuangan yang baik. BUMN yang diteliti 

berjumlah 10 perusahaan yang memiliki kontribusi laba tertinggi 

pada tahun buku 2015.  

 

1.3.  Rumusan Masalah Penelitian 

Dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan 

masalah dalam studi ini adalah apa faktor-faktor kepemimpinan 

direktur keuangan yang mendukung peningkatan Kinerja 

BUMN? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatsa adapun tujuan 

yang ingin dicapai dari dalam penelitian ini ialah menganalisis 
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faktor-faktor kepemimpinan direktur keuangan yang mendukung 

peningkatan Kinerja BUMN. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Sebagai riset yang memberikan kontribusi identifikasi 

mengenai sikap kepemimpinan yang harus dimiliki oleh 

seorang Direktur Keuangan BUMN untuk menigkatkan 

kinerja Keuangan BUMN. 

1.5.2. Riset yang memberikan kontribusi untuk Kementerian 

BUMN, BUMN, dan masyarakat mengenai sikap-sikap 

kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang Direktur 

Keuangan. 

1.5.3. Menambah referensi riset di bidang kepemimpinan 

terutama kepemimpinan perusahaan khususnya BUMN. 

1.5.4. Sebagai syarat kelulusan pada program Pascasarjana 

Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta.  

 

 


