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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perekonomian didalam era modern saat ini terjadi sangat cepat dengan 

menjamurnya berbagai bentuk usaha yang ada di tengah masyarakat. Banyak 

perusahaan berlomba menawarkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui ada berbagai macam perusahaan, ada 

perusahaan yang dimiliki swasta ataupun negara. Perusahaan sebagai salah satu pelaku 

ekonomi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, peran 

perusahaan dalam kegiatan ekonomi diantaranya adalah membeli faktor-faktor 

produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal. Perusahaan mengelola faktor-faktor 

produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Perusahaan juga bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya. Kesejahteraan dapat 

ditingkatkan dengan memberikan upah diatas UMR (Upah Minimum Regional), 

menjamin keselamatan tenaga kerja, dan menjamin hari tua karyawan. Kesejahteraan 

masyarakat sekitar dapat ditingkatkan dengan cara aktif menyumbang pembangunan 

sarana-sarana umum, mengurangi atau menghilangkan dampak negatif limbah. 

Perusahaan mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi diantaranya adalah 

sebagai produsen yaitu sebagai penghasil barang dan jasa yang dapat dijual kepada 

masyarakat. Contohnya perusahaan tekstil akan menghasilkan barang dan jasa berupa 

pakaian, perusahaan makanan akan menghasilkan makanan yang siap disajikan. Peran 

yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi. Tanpa adanya faktor produksi, 
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tentu saja perusahaan tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menghasilkan produk. 

Perusahaan mengandalkan faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Ada 

hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara rumah tangga dan 

perusahaan dalam hal faktor produksi tenaga kerja. Perusahaan bisa menghasilkan 

barang dan jasa untuk mencari keuntungan, sedangkan rumah tangga akan 

memperoleh upah dari pekerjaannya di perusahaan. Peran yang ketiga adalah 

perusahaan berperan sebagai agen pembangunan yaitu peran perusahaan sebagai agen 

pembangunan dilakukan dengan cara melakukan perekrutan pegawai. Perusahaan 

memberikan dampak besar dengan melakukan perekrutan terhadap anggota 

masyarakat menjadi karyawan karena perusahaan memberikan upah yang bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan secara tidak langsung telah 

membantu tugas negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pada umumnya sebuah perusahaan itu didirikan dengan memiliki tujuan tertentu 

sebagai sebuah organisasi yaitu ingin memperoleh keuntungan atau laba dan dengan 

keuntungan yang didapat dapat memenuhi kepentingan para pelaku didalam organisasi 

tersebut. Prestasi sebuah manajemen dapat dilihat dari seberapa besar persentase 

keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat digambarkan sebagai sebuah kondisi yang menggambarkan kondisi 

perusahaan. Secara spesifik kinerja keuangan dirangkum dalam sebuah penyajian 

laporan keuangan. Dalam laporan keuangan selama periode tertentu dapat 

memperlihatkan kondisi baik dan buruk suatu perusahaan yang juga mencerminkan 

prestasi kerja manajemen. Menganalisis kinerja keuangan menjadi sangat penting bagi 

manajemen karena mereka harus memenuhi kewajibannya terhadap para investor dan 
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menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja keuangan juga dapat 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Segala informasi yang ada 

didalam perusahaan dapat dirangkum dalam laporan keuangan. 

Secara umum laporan keuangan merupakan sebuah informasi mengenai kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang bisa digunakan untuk melihat kinerja keuangan 

perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Pihak manajemen dapat melihat 

lebih jelas didalam laporan keuangan berdasarkan data-data aktual tentang kondisi 

perusahaan.  

Kepemimpinan menjadi faktor yang penting bagi keberhasilan sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuannya. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan 

ataupun kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan. Jenis, bentuk dan intensitas 

perubahan lingkungan eksternal dimasa depan akan sangat dinamis, sehingga 

manajemen puncak akan sering dihadapkan dengan berbagai tantangan yang akan 

dihadapi. Seorang pemimpin sebaiknya memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik 

dan hebat agar dapat memberikan inspirasi kepada orang-orang yang dipimpinnya dan 

lingkungan sekitarnya. Pemimpin yang hebat pasti mempunyai keterampilan 

mengenali perubahan dan tantangan yang akan terjadi kedepannya. Seorang pemimpin 

seharusnya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih memberi manfaat positif 

untuk perusahaan yang dipimpinnya. Pemimpin harus bisa selalu membangkitkan 

semangat perubahan setiap orang didalam organisasi untuk menyesuaikan diri lebih 

cepat dan siap untuk bekerja keras guna mendapatkan hasil yang lebih baik dari 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Wellins, Bernthal, dan Phelps (2006) telah melakukan penelitian dan menjelaskan 

bahwa organisasi dapat menggerakkan keterikatan yaitu dengan cara meningkatkan 

secara proaktif tiga sumber utama yang menjadi pengaruh bagi perubahan, yaitu 

karyawan dan pemimpin, sistem dan strategi. Tiga penggerak ini dapat menjadi alat 

yang efektif untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif yang pada akhirnya 

mampu membantu pencapaian target perusahaan. Berikut merupakan gambar yang 

menjelaskan pencapaian target melalui pencapaian profitability dan growth 

perusahaan : 

Gambar 1.1 Pengaruh kepemimpinan terhadap keberhasilan sebuah organisasi 

 

Sumber: Prihandono (2004) 

Penelitian Gallup (dalam Monesson, 2013) menyebutkan bahwa perusahaan yang 

dapat memenangkan hati karyawan dan pelanggannya (multiple engagement) akan 

mempercepat pencapaian tujuan bisnis hingga sebesar 240 persen. Setiap organisasi 

membangun pondasi yang kuat melalui pola kepemimpinan yang sustainable serta 

ikatan dan rasa kebersamaan antar karyawan (employee engagement) jangka panjang 
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diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam mewujudkan keberhasilan 

organisasi. Kepemimpinan merupakan bekal utama dalam menjamin keselarasan visi 

dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Kreitner dan Kinicki (2011) telah 

melakukan penelitian dan mereka menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi 

dalam menjalankan kegiatan bisnis dapat mengindikasikan berjalannya fungsi 

kepemimpinan yang kompeten dengan didasari empat perspektif yaitu adanya 

hubungan antara pimpinan dengan bawahan, adanya pengaruh sosial dan peran 

kepemimpinan pada setiap level serta fokus pada pencapaian tujuan. Penelitian Collins 

(2001) menyatakan bahwa kehebatan suatu organisasi tergantung pada kehebatan 

pemimpinnya. 

Cromaviant (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan. Dia 

melakukan penelitian terhadap Employee Engagement PT Astra International Tbk 

untuk mengetahui pengaruh keterikatan karyawan terhadap gaya kepemimpinan. 

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dengan model 

transformasional berpengaruh secara signifikan terhadap engagement PT Astra 

International Tbk. Kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan melayani tidak 

berpengaruh dalam menciptakan engagement karyawan PT Astra International Tbk, 

hal ini didasarkan pada konteks organisasi dan tingkat kesiapan kompetensi dari 

responden sehingga berpengaruh pada pendekatan yang dibutuhkan. Hasil penelitian 

ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk merumuskan strategi 

pengembangan kepemimpinan transformasional. Perusahaan dapat melakukan 

mapping potensi kepemimpinan pada diri karyawan yang dapat dikembangkan melalui 

berbagai bentuk development program. Dengan implementasi gaya kepemimpinan 
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yang tepat dengan situasi dan karakteristik, maka dapat menciptakan employee 

engagement pada diri karyawan terhadap organisasi. 

Peluang bisnis yang ada saat ini berkembang sangat pesat dengan ditandai 

menjamurnya unit usaha yang ada di kota Semarang terutama di bidang hiburan. CV 

SB merupakan salah satu perusahaan dibawah manajemen DG yang bergerak di 

bidang hiburan yaitu karaoke eksekutif yang ada di Semarang. DG merupakan sebuah 

perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 2010 dengan bisnis pertama yaitu 

dengan mendirikan sebuah hotel. Perusahaan mulai melebarkan wilayah usahanya dan 

kini telah mengelola 24 hotel yang ada di beberapa kota besar di Indonesia seperti 

Jakarta, Bandung, Cilacap, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Purwokerto, 

Yogyakarta, Surabaya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Pekanbaru, Linggau, Banjarbaru 

dan Ternate. DG berkembang dengan sangat cepat ini ternyata memiliki konsep 

manajemen yang berbeda-beda untuk setiap bentuk usaha yang dikelolanya. Agak 

berbeda dengan kebanyakan grup hotel lainnya, DG sejak awal memilih tidak 

membangun dan memiliki hotelnya sendiri namun dengan menawarkan pengelolaan 

dengan sejumlah opsi-opsi investasi kemitraan. 

Perusahaan mengembangkan bisnisnya dalam bidang pengembangan properti 

mulai dari perumahan, hotel dan resort. Beberapa pengembangan properti tersebut 

merupakan perumahan di Jawa Tengah, hotel dan resort di Jawa dan Bali. Perusahaan 

juga melebarkan bisnisnya di bidang hiburan dengan mengelola beberapa outlet 

karaoke eksekutif, tempat spa dan restoran. Beberapa diantaranya adalah Executive 

Club, Family karaoke, Executive Spa dan restoran mewah. Perusahaan memiliki 

konsep manajemen yang berbeda-beda untuk diterapkan dalam mengelola berbagai 
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macam bentuk usaha. Untuk unit bisnis yang bergerak di bidang hiburan, direksi 

mendelegasikan wewenang penuh atas segala keputusan yang akan diambil oleh setiap 

pemimpin outlet terhadap outlet yang dipimpinnya. Manajer wajib untuk melaporkan 

apa yang telah dicapai dan semua yang terjadi didalam oulet langsung kepada para 

direksi termasuk laporan keuangan dari setiap outlet yang dipimpinnya setiap 3 (tiga 

bulan) sekali. Penilaian secara spesifik akan dilihat dari pendapatan (reveue) dan laba 

kotor ( Gross Operational Profit/Loss ). 

CV SB mempunyai ciri khas tersendiri dibanding tempat hiburan lainnya yaitu 

memiliki tema oriental yang setiap hari temanya selalu berbeda dan dengan target 

pasar menengah keatas. Perusahaan mendapat perhatian khusus dari manajemen 

karena yang dinilai mengalami penurunan pendapatan pada awal tahun 2017. Berikut 

data yang menunjukkan penurunan pendapatan ( revenue ) dan laba kotor ( Gross 

Operational Profit/Loss ) periode April – Juni 2017 : 

Tabel 1.1 Revenue & GOP April – Juni 2017 

Sumber : Laporan Keuangan CV SB 2017  

Jumlah pendapatan pada April – Juni 2017 tersebut dikhawatirkan dapat 

berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan dan akan berdampak pada 

kesejahteraan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan. 

Berdasarkan kondisi penurunan revenue dan GOP perusahaan tersebut maka peneliti 

akan meneliti tentang analisis kepemimpinan strategik dalam peningkatan kinerja 

April Mei Juni

Revenue 564.911.056   588.054.235   491.433.106   

GOP 23.161.928-     14.595.979     5.088.985       
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keuangan pada CV SB di Semarang dalam periode Oktober 2017 sampai dengan April 

2018. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana analisis kepemimpinan strategik dalam peningkatan kinerja keuangan 

pada CV SB di Semarang? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis kepemimpinan strategik 

dalam peningkatan kinerja keuangan pada CV SB di Semarang.  

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat penelitian diantaranya adalah : 

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menganalisis kepemimpinan strategik 

yang berjalan saat ini didalam perusahaan dalam kaitannya peningkatan kinerja 

keuangan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan 

bisnis. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari 

sebab masalah atau kegagalan yang terjadi didalam proses pengembangan 

perusahaan yang sedang berjalan atau yang ingin dicapai kedepannya. Dengan 

demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah 

tersebut. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para direksi untuk 

menyusun strategi pengembangan perusahaan. 


