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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis kepemimpinan strategik dalam 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan 4 (empat) indikator diantaranya 

yaitu promosi, memberikan bimbingan (mentoring), kedisiplinan dan kerjasama. 

Dalam hal promosi, manajer sebagai seorang pemimpin dapat berfikir secara strategik 

untuk menentukan bentuk promosi yang akan diterapkan di perusahaan. Dengan 

berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. Promosi 

yang telah diterapkan di CV SB ini telah dijalankan oleh divisi pemasaran (marketing) 

dengan melibatkan seluruh karyawan perusahaan. Menggunakan media sosial yang 

sedang digemari dan melihat tren yang kini tengah digemari banyak kalangan menjadi 

alat yang cukup efektif untuk melakukan promosi. Divisi pemasaran juga melakukan 

short cut interview, melakukan interaksi langsung dengan konsumen untuk 

mendapatkan feedback yang dirasa sangat bermanfaat untuk perusahaan. 

Dalam hal bimbingan, manajer melakukan mentoring dengan berbagai cara. 

Secara pribadi dia dapat menjadi sosok yang terbuka terhadap seluruh karyawan dan 

bisa mengarahkan karyawan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. 

Manajer juga dapat memberi alternatif solusi apabila ada kendala di perusahaan. 

Konsep mentoring dalam hal pekerjaan disini telah diaplikasikan dalam bentuk 

Training Center yang diadakan setahun sekali. Manajer memotivasi seluruh karyawan 

dan mengarahkan langsung semua divisi yang ada didalam perusahaan, dalam proses 
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seleksi Training Center manajer melakukan seleksi yang selektif dan didalam 

prosesnya menjadi mentor dalam mengelola manajemen perusahaan. Training Center 

menjadi jembatan untuk seluruh karyawan yang ingin meningkatkan jenjang karirnya 

melalui beberapa tahap seleksi. Training Center dilakukan untuk membentuk 

kaderisasi-kaderisasi, sumber daya manusia yang baru. Dampak yang sudah dirasakan 

perusahaan dirasa cukup positif dimana kaderisasi yang telah terbentuk dapat ikut 

menjalankan roda perusahaan dengan cukup baik namun tetap akan dievaluasi secara 

berkala.  

Dalam kedisiplinan, manajer menggunakan SOP (Standart Operational 

Procedure) yang menjadi pedoman dalam memberikan pemahaman kepada seluruh 

karyawan yang ada dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Penghargaan yang 

diberikan oleh perusahaan merupakan sebuah bentuk reward dan punishment yang 

diberikan merupakan bentuk dari dorongan agar karyawan lebih disiplin. Ketika 

karyawan tidak memberikan informasi yang jelas tentang alasan tidak masuk kerja 

atau terlambat secara terus-menerus dapat diberikan SP (Surat Peringatan).  

Dalam hal kerjasama, manajer harus lebih memperhatikan kerjasama antar 

karyawan dan kendala yang terjadi. Sebuah kerjasama sangat penting karena dapat 

memberikan hasil yang bagus juga contohnya bentuk komunikasi dalam mengeksekusi 

operasional yang berjalan setiap harinya. Misalkan dalam hal event bulanan, 

bagaimana mereka harus membentuk sebuah komunikasi mulai dari sebelum acara, 

selama acara berjalan dan setelah acara untuk dapat mengevaluasinya dan dapat 

dijadikan pengalaman dan pembelajaran untuk acara selanjutnya. 
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Analisis kepemimpinan strategik menurut Lumpkin dan Dess (1996) yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan strategik dibentuk oleh 4 (empat) indikator, 

diantaranya yaitu promosi, mentoring, kedisiplinan dan kerjasama. Dalam CV SB 

semua indikator kepemimpinan tersebut yaitu promosi, mentoring, kedisiplinan dan 

kerjasama sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh pada program fungsional 

perusahaan dalam hal promosi dan sumber daya manusia sehingga berdampak positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Indikator promosi dan mentoring berpengaruh terhadap program fungsional 

promosi perusahaan yaitu dengan kebijakan yang ditentukan Manajer lalu promosi 

dijalankan oleh marketing lalu dapat dijual dengan baik ke masyarakat, mentoring ke 

semua karyawan sudah dilakukan dengan baik sehingga operasional dapat 

menjalankan dengan baik ketika tamu datang berkunjung ataupun ketika ada event 

yang diselenggarakan. Indikator kedisiplinan dan kerjasama berpengaruh terhadap 

program fungsional sumber daya manusia perusahaan. Kontrol kedisiplinan karyawan 

masih harus diperhatikan karena angka keterlambatan karyawan masih tinggi. 

Kerjasama antar karyawan ataupun kerjasama antara pimpinan dengan karyawan 

berjalan dengan baik. 

5.2 SARAN 

Adanya keterbatasan penelitian yang dilakukan, maka dari kesimpulan diatas ada 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: 

1. Menurut 4 (empat indikator) kepemimpinan strategik yang ada pada 

penelitian ini, manajer memiliki kelebihan dalam hal menentukan 
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kebijakan promosi dan mentoring, namun dalam hal menaikkan 

kedisiplinan staff dan kerjasama antar staff masih belum maksimal, hal 

ini dapat menjadi dasar bahan untuk evaluasi manajer agar perusahaan 

dapat berkembang lebih baik. 

2. Untuk punishment yang diberikan ke karyawan belum mempunyai efek 

jera karena masih terdapat karyawan yang selalu terlambat, 

pemotongan gaji bisa dijadikan alternatif agar menjadi efek jera untuk 

meningkatkan kedisiplinan yang ada dalam perusahaan. 

3. Mengevaluasi setiap divisi untuk mengetahui kendala yang paling 

sering terjadi dalam kerjasama antar karyawan ada di divisi mana dan 

dapat dicari solusinya karena kerjasama menjadi faktor penentu 

keberhasilan perusahaan. 

4. Mengevaluasi kepemimpinan strategik dilihat dari faktor eksternal 

untuk mendapat sudut pandang yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 


