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PENDAHULUAN 

Organisasi bisnis berkembang melalui beberapa jenis siklus hidup yang secara 

konsepsual satu organisasi berbeda dengan organisasi yang lain (Adizes, 1978; Churchill 

dan Lewis, 1983; Griener, 1972). Model siklus kehidupan organisasi pada umumnya 

seringkali melewati siklus dimana pertumbuhan organisasi (organizational outgrow) di 

dukung oleh kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terpisah 

dengan pihak pemilik. Model ini biasanya mengabaikan masalah kesuksesan dan 

kegagalan dalam nuansa yang berbeda dengan perusahaan atau organisasi yang dikelola 

dalam bentuk bisnis keluarga. 

Jika sebuah perusahaan keluarga didekati melalui pendekatan atau perspektif 

“total” maka dapat dikatakan bahwa perusahaan keluarga merupakan sejumlah subsistem, 

di mana bisnis sendiri merupakan entitas, keluarga sebagai entitas dan pengusaha pendiri 

sebagai entitas (Beckhard dan Dyer, 1983; Dyer dan Handler, 1994). Dengan demikian 

setiap subsistem memiliki identitas yang unik dan budayanya masing-masing yang 

bergerak melalui siklus hidup sendiri, dan masing-masing berisi subsistem. Selain itu, 

subsistem ini sangat saling tergantung. Dengan demikian, akan muncul potensi besar 

kompetisi dan konflik di antara subsistem atau pertentangan satu sama lain, disisi lain juga 

muncul adanya peluang atau alternatif, untuk kerjasama dan sinergi.  

Peran bisnis keluarga memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan 

ekonomi di suatu Negara. Menurut Lily, Fransisca dan Maria Praptiningsih (2014) kondisi 

bahwa family owned business menjadi tonggak perekonomian Negara dan dunia bukanlah 

hal yang tanpa bukti, mengingat ternyata perusahaan keluarga menguasai 80-98% bisnis 

Negara bahkan dunia. Di China 70% perusahaan besar yang ada adalah family-owned 

(Martin, 2010)), demikian juga di Amerika Serikat, 24 juta bisnis keluarga menyerap 62% 

angkatan kerja dan menyumbang 64% dari (Produk Domestik Bruto) PDB negara. Sebuah 

fenomena, 90% dari 15 juta perusahaan besar adalah perusahaan yang didominasi oleh 

kelompok-kelompok keluarga (Bank Mandiri, 22 Mei 2012), Di India, 16 dari 20 sektor 

bisnis utama dan 66% dari aset sektor swasta dikuasai oleh perusahaan keluarga (“Platform 

SAP Bantu Transisi dan Ekspansi Family Business”, 2013, Oktober). Bisnis keluarga 

memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian bangsa Indonesia. Martin (2010) 

mengatakan 61% dari perusahaan Indonesia market dengan cap di atas US$ 50 juta, dan 

81% dari enterprise berskala besar adalah bisnis keluarga (“Platform SAP Bantu Transisi 

dan Ekspansi Family Business”, 2013, Oktober). 
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Sebuah survei yang dilakukan di Australia menunjukkan bahwa bisnis keluarga 

yang dimiliki generasi pertama, 20% yang dimiliki oleh penerus pertama tidak lebih dari 

9% dimiliki oleh penerus berikutnya (Astrachan, 2003). Sedangkan di Indonesia , justru 

banyak perusahaan berkembang peast menjadi perusahaan besar dan berasal dari bisnis 

keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% bisnis keluarga tidak bisa bertaahan 

pada generasi kedua dan 90% tidak akan berlanjut ke generasi ke 3 (Family Firm 

Institutee, 2004). Dengan demikian mempertahankan bisnis keluarga tampaknya menjadi 

faktor yang sangat penting dan dapat dialkukan dengan melakukan regenerasi atau suksesi 

dengan baik. 

Menurut Poza (2007) dalam  Lily, Fransisca dan Maria Praptiningsih (2014), 

dibutuhkan beberapa perpaduan unik dalam sebuah perusahaan keluarga dimana faktor-

faktor tersebut antara lain: (a) kontrol kepemilikan (15% atau lebih) oleh dua atau lebih 

anggota keluarga, (b) strategi perusahaan yang dipengaruhi oleh anggota keluarga yang 

ikut serta dalam manajemen secara aktif dapat melanjutkan pembentukan budaya keluarga 

dalam perusahaan, melayani sebagai penasihat perusahaan, atau bertindak sebagai 

pemegang saham yang aktif, (c) sangat peduli dengan hubungan keluarga, dan (d) 

mempunyai impian untuk melanjutkan bisnis ke generasi selanjutnya.  

Dalam mengimplementasikan suksesi dalam bisnis keluarga terdapat dua hal yang 

perlu diperhatikan yakni: perencanaan suksesi dan pola suksesi. Pola suksesi manajemen 

bisnis keluarga akan dianalisis melalui personality system, family system, ownership 

system, dan management system. Dengan demikian pola suksesi dapat di eksplorasi dengan 

lebih mendalam dari perspektif yang mendalam dan luas. Dengan demikian penelitian ini 

akan lebih difokuskan pada eksplorasi pola suksesi yang tepat untuk mempertahankan 

kesuksesan bisnis keluarga khususnya bisnis keluarga skala menengah generasi kedua di 

Jawa Timur. 

 

KAJIAN TEORI  

Family Bisnis 

Sebuah perusahaan dikatakan perusahaan keluarga apabila ada sedikitnya 

keterlibatan dua generasi dalam perusahaan itu, sehingga keberadaan mereka berpengaruh 

terhadap kebijakan perusahaan (Robert G. Donnelley, 2002). Sebuah perusahaan dapat 

dikatakan perusahaan keluarga apabila terdiri dari dua atau lebih anggota keluarga yang 

mengawasi keuangan perusahaan (John L. ward, 1987).  
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Menurut Satya Raju (2008) terdapat perbedaan mendasar antara sistemkeluarga dan 

sistem perusahaan secara umum perbedaan antara sistem keluarga dan perusahaan dapat di 

ringkas dan tampak pada Tabel 1 berikut ini; 

Tabel 1 The Differentiation Between Family System and Business System 

Area of Conflict Family System Business System 

Goals Developmeny and support of 

family members 

Profit, revemue, efficiency, 

growth 

Realtions Deeply personal Semi personal/impersonal 

Rules Informal Written and formal 

Evaluation Members rewarded No Systematic evaluation 

Succession Caused by death, divorce, 

voluntary willingness 

Caused by Retirement 

Authority Based on Family position or 

Seniority 

Based on formal position 

Commitment Life Time, based on identity with 

the family 

Short term, based rewards 

received 

Sumber : Satya Raju (2008) 

 

 

Teori Perusahaan Keluarga 

Terdapat dua jenis perusahaan keluarga, dalam terminology bisnis (Susanto et al., 

2007: 4) yakni family owned Enterprise dan Family Business Enterprise.Family Owned 

Enterprise (FOE) : Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola oleh eksekutif 

profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga. Family Business Enterprise (FBE) : 

Perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga yang mendirikannya. Baik 

kepemilikan atau pengelolaanya dipegang oleh pihak yang sama, yaitu keluarga. 

Perusahaan keluarga tipe ini dicirikan dengan dipegangnya posisi-posisi kunci dalam 

perusahaan oleh anggota keluarga. 

Sedangkan berdasarkan sistem Teori Perspektif yang dikemukakan oleh Poza 

(2010) bahwa terdapat 3 (tiga) bagian yaitu ownership, family, management. 

Komplektivitas ketiga kepentingan ini kemudian mewarnai atmosfir pengelolaan 

perusahaan. Unsur mana yang lebih kuat dari ketiga unsur tersebut telah membuat 

pengelolaan perusahaan dipisahkan ke dalam tiga pendekatan yakni : Family-First 

Business Pada perusahaan keluarga jenis ini kesempatan kerja dalam perusahaan 

tergantung pada keturunan atau kedekatan keluarga. Management-First Business : Pada 

perusahaan keluarga jenis ini, perusahaan mengecilkan peranan anggota keluarga, dan 

mensyaratkan setiap anggota keluarga untuk memperoleh pengalaman di luar perusahaan 

terlebih dahulu sebelum bergabung dengan perusahaan keluarga. Ownership-First Business 
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: Dalam perusahaan keluarga jenis ini jangka waktu investasi atas perusahaan dan resiko 

dari investasi merupakan isu utama ownership-first business memiliki kerangka waktu 

yang lebih pendek dan sangat bergantung pada evaluasi keuangan perusahaan. Dalam hal 

ini kebanyakan pemilik keluarga tidak aktif dalam menjalankan bisnis 

Di sisi lain menurut Rothwell (2010), hal penting dalam sebuah bisnis keluarga 

adalah masalah rencana suksesi. Succession plan adalah sebuah sarana untuk 

mengidentifikasi posisi manajemen kunci, dimulai dari level manajer proyek dan 

supervisor dan diperluas hingga posisi tertinggi dalam suatu organisasi. Cadieux, Lorrain, 

Hugron (2002) mendefinisikan succession plan adalah suatu proses dinamis di mana peran 

dan tugas dari dua kelompok utama individu yang terlibat (pendahulu dan penggantinya) 

berkembang saling bergantung dan tumpang tindih dengan tujuan akhir menjadi transfer 

kedua manajemen dan kepemilikan bisnis untuk generasi berikutnya (dalam Hnátek, 2012). 

Menurut Lumpkin dan Brighman (2011) succession plan merupakan proses perencanaan 

yang matang dengan melibatkan sejumlah komponen di perusahaan keluarga dan berusaha 

dicapai dengan tingkat kesadaran dan ketekunan yang tinggi untuk memastikan 

keberlanjutan perusahaan jangka panjang (dalam Filser, Kraus & Ma¨rk, 2013).  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas menurut Lily, Fransisca dan Maria 

Praptiningsih (2014)  “dapat disimpulkan bahwa succession plan adalah suatu proses 

identifikasi dan perencanaan antara pemilik dan calon penerusnya dengan tujuan akhir 

adalah memberikan kepemilikan untuk keberlangsungan jangka panjang sebuah 

perusahaan”.  

Menurut Susanto, Susanto, Wijanarko, dan Mertosono, (2007: 300) terdapat 

“tiga pola suksesi untuk manajemen level puncak antara lain : a. Planned Succession 

Perencanaan suksesi yang berfokus pada calon yang akan menduduki posisi kunci 

yang telah dipersiapkan dan selanjutnya diberikan Accelerated Development 

Program untuk memberikan exposure terhadap berbagai hal penting dan untuk 

meningkatkan pengalaman dan kebijakan berpikir. b. Informal Planned Succession 

Perencanaan suksesi yang mengarah pada pemberian pengalaman dengan cara 

memberikan posisi di bawah ”orang nomor satu” dan secara langsung menerima 

perintah dan petunjuk dari orang tersebut. c.Unplanned Succesion: Peralihan 

pimpinan teratas kepada penerusnya berdasarkan keputusan pemilik dengan 

mengutamakan pertimbangan-pertimbangan pribadi.” 
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Menurut Baur (2014), model suksesi yang efektif terdiri dari 4 komponen yaitu sebagai 

berikut: 

“Personality Systemmeliputi: 1.Successor Qualification:Penerus yang efektif 

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, relevan dengan bisnis dan terus 

berinvestasi dalam pengembangan pribadi. Penerus yang efektif melakukan pelatihan 

intensif lengkap di luar atau di dalam perusahaan. 2. Entrepreneurial Orientation: 

Penerus yang efektif memiliki orientasi yang tinggi pada wirausaha. Memiliki sifat 

pantang menyerah, berani mengambil risiko, kecepatan, dan fleksibilitas. Mengambil 

inisiatif untuk mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilai. 3. 

Willingness to Take Over Responsibility: Penerus yang efektif menunjukkan bahwa 

dia yakin ingin mengambil alih tanggung jawab berdasarkan motivasi yang 

mengakar dan keterlibatan awal dalam bisnis keluarga. 4. Personality Traits, 

Management and Leadership Skill: Penerus yang efektif memiliki sifat kesopanan 

dan rasa percaya diri. Dan juga penerus yang efektif harus membina hubungan yang 

baik dengan generasi yang terdahulu. Menggunakan pengetahuan manajemen dan 

keterampilan kepemimpinan dari generasi yang terdahulu. 

Family System meliputi: 1.Family Culture and Value: Penerus yang efektif 

menjunjung dan memahami budaya yang dianut oleh keluarga dan juga menganut 

nilai-nilai yang diwariskan oleh para generasi yang lebih tua. Mereka harus 

menenpatkan bisnis pada posisi yang pertama. Mereka harus menentukan apa yang 

ingin mereka capai dengan perusahaan tersebut.2. Family Dynamics and Conflicts: 

Penerus yang efektif mengakui adanya kemungkinan perbedaan pendapat dalam 

keluarga mereka.3. Family Trust and Appreciation: Penerus yang efektif harus 

memiliki kepercayaan dari semua anggota keluarga. Hal ini juga berakar pada 

kenyataan bahwa mereka berbagi nilai-nilai dasar dengan generasi yang lebih tua. 

Ownership System meliputi:1. Governance and Controlling Power: Penerus yang 

efektif menggunakan aturan, struktur dan tata kelola sama seperti yang dikelola oleh 

para pendahulu mereka. Mereka juga harus mampu mengelola bisnis didasarkan pada 

rasa saling percaya dalam keluarga dan mengontrol bahwa kepentingan bisnis dan 

keluarga harus seimbang.2. Transfer of Capital and Estante Planning: Penerus yang 

efektif mewarisi bisnis operasi. Aset non-operatif dikecualikan dari bisnis untuk 

meningkatkan kesetaraan aset dalam keluarga dan untuk mempertahankan keutuhan 

keluarga. 3. Performance and Assessment (kinerja dan penilaian): Penerus yang 

efektif harus memiliki kinerja dan penilaian yang baik, mereka juga harus memiliki 
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harapan yang lebih tinggi dari kinerja bisnis para pendahulu mereka. Hal ini akan 

menyebabkan kinerja bisnis yang lebih baik. 

Management System meliputi: 1. Strategy Development and Business Management:  

Penerus yang efektif harus memiliki strategi pengembangan dan manajemen yang bagus di 

dalam perusahaan. Mempunyai ide-ide kreatif yang nantinya dapat digunakan untuk 

mengembangkan bisnis keluarga dan juga mengembangkan sistem manajemen yang ada 

dalam perusahaan.2. Company Goals and Strategy Implement: Penerus yang efektif 

memiliki tujuan membawa perusahaan kearah yang lebih baik dan lebih maju, mereka juga 

harus siap apabila dihadapkan dengan rintangan yang mungkin terjadi dalam bisnis 

keluarga.3.Transfer of Leader:Penerus yang efektif memiliki peta yang jelas dalam hal 

suksesi dan transfer dari peran pemimpin menjadi sangat penting bagi penerus agar 

penerus dapat mencoba berpikiran jauh ke depan tentang bisnis keluarga.4. Transfer of 

Leader Role:Penerus yang efektif harus mengerti pengaturan tanda-tanda yang jelas pada 

transisi kepemimpinan. Biasanya, pengaturan tanda-tanda itu melibatkan perayaan dan 

upacara. Penerus yang efektif memiliki generasi senior yang mendukung yang 

memungkinkan untuk pergi. Namun, penerus yang efektif mempertimbangkan betapa 

sulitnya mungkin untuk para generasi senior dan mencoba mencari strategi alternatif untuk 

melibatkan generasi senior dalam perusahaan setelah transisi terjadi.6. Leadership Style 

and Organization Culture: Penerus yang efektif berusaha untuk memajukan bisnis sebagai 

tempat kerja yang menarik. Kepemimpinan dari penerus yang efektif harus mementingkan 

pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama, hasil yang akan dicapai dan juga mereka harus 

memahami budaya organisasi yang ada pada perusahaan keluarga. 

 

METODE  

Obyek Ruang Lingkup Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan keluarga skala menengah di Jawa Timur 

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang. Ruang lingkup penelitian mengenai 

pola suksesi manajemen meliputi personality system, family system, ownership system dan 

management system dalam upaya mempertahankan kesuksesan bisnis keluarga (studi pada 

kesuksesan bisnis keluarga generasi pertama, kedua dan ketiga di Jawa Timur). 

Teknik Penarikan Sampel 

Mengingat jumlah populasi yang berada di Jawa Timur cukup besar, maka yang 

pengambilan sampel pada perusahaan keluarga skala menengah yang memenuhi kriteria 

jumlah tenaga kerja perusahaan skala menengah  20-99 orang. Besarnya sampel dalam 
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penelitian ini sebanyak 50 pemilik perusahaan keluarga skala menengah generasi kedua 

yang memenuhi kriteria jumlah tenaga kerja 20-99 orang di Jawa Timur. 

 

Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun dan 

disiapkan untuk penelitian ini ataupun daftar pertanyaan wawancara yang diperoleh dari 

hasil Focus Group Discussion (FGD). Data yang diperoleh, akan dikumpulkan dari hasil 

wawancara dengan responden merupakan data primer dan selanjutnya dilengkapi dengan 

data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan yang sudah dipublikasikan. 

 

Metode Analisis 

Metode penelitian ini menggunakan metode Parsial Least Square (PLS) dimana 

PLS merupakan metode untuk meneliti hubungan antar variabel laten dan digunakan untuk 

mengkonfirmasi teori yang ada. (Ghozali dan Latan, 2012;6). SEM-PLS terdiri dari dua 

model yaitu measurment model (model pengukuran) dan structural model (model 

struktural). Kelebihan dari penggunaan metode SEM-PLS ini yaitu, mampu dalam 

pemetaan jalur ke banyak variabel dependen dalam satu model penelitian yang sama dan 

mampu menganalisis semua jalur dalam model struktural secara simultan. 

Konseptualisasi Model 

a) Outer Model 

Perancangan model pengukuran dengan menentukan sifat indikator dari masing-

masing variabel latennya, apakah indikator tersebut bersifat reflektif atau formatif 

yang di dasari oleh definisi operasional variabel. Dasarnya: teori, penelitian 

empiris sebelumnya, atau rasional. 

b) Inner Model 

Model struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada 

substantive theory.  

Mengkonstruksi Diagram Jalur 
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Gambar 2. Diagram Variabel pada SEM  

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

Model persamaan dasar dari diagram jalur penelitian ini ditulis sebagai berikut: 

Variabel laten eksogen (Bersifat Formatif) 

Variabel X1 (Personality System) 

X1.1 = λ1.X1 + ε1 

X1.2 = λ2.X1 + ε2 

X1.3 = λ3.X1 + ε3 

X1.4 = λ4.X1 + ε4 

Variabel X2 (Ownership System) 

X2.1 = λ5X2 + ε5 

X2.2 = λ6.X2 + ε6 

X2.3 = λ7.X2 + ε7 

Variabel X3 (Family System) 

X3.1 = λ8.X3 + ε8 

X3.2 = λ9.X3 + ε9 

X3.3 = λ10X3 + ε10 

Variabel X4 ( Management System) 

X4.1 = λ11.X4+ ε11 

X4.1 = λ12.X4 + ε12 

X4.1 = λ13.X4 + ε13 

X4.1 = λ14.X4 + ε14 

Variabel Y1.1 (Kesuksesan Bisnis) 

Y1.1 = λ15.Y1 + ε15 

Y1.2 = λ16.Y1 + ε16 

Y1.3 = λ17.Y1 + ε17 

Y1.4 = λ18.Y1 + ε18 

Inner Model 

Variabel Y1 (Kesuksesan Bisnis) 

Y1 = λ19.X1 + λ20X2+ λ21.X3 + λ22 X4 + ε19 

Evaluasi Goodness of Fit  

a) Outer Model 

I. Outer Model Formatif 
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Dievaluasi berdasarkan dua kriteria yaitu, melihat signifikansi weight dan 

multicollinearity. Berikut tabel dari signifikansi weight dan multicollinearity; 

Tabel 2 Rule of Thumb uji hipotesis Outer Model Formatif 

Kriteria Rule of Thumb 

 

Signifikan Weight 

 >1,65 (Signifikan level 10%) 

 >1,96 (Signifikan level 5%) 

 >2,58 (Signifikan level 1%) 

Multicollinearity  VIF <10 atau <5 

Sumber: Partial Least Square (PLS) (Latan & Ghozali, 2012) 

 

II. Outer Model Reflektif 

Outer model dengan variabel yang bersifat reflektif memiliki dua pengujian 

yaitu, validitas dan reliabilitas. berikut validitas dan reliabilitas dari outer model 

(reflektif). 

o Validitas 

Kuncoro (2009;172-175) mengatakan validitas digunakan untuk mengukur 

keakuratan dari angket/kuisioner yang di sebarkan atau di berikan pada seluruh 

responden. Validitas angket/kuisioner yang valid ditujukkan dalam 

penggambaran dan dapat mengungkapkan hal-hal yang diinginkan. Berikut 

tabel validitas outer model (reflektif); 

Tabel 3. Rule of Thumb Uji Hipotesis Outer Model Reflektif 

Kriteria Parameter Rule of Thumb 

 

Convergent Validity 

 Loading Factor 

 AVE 

 Communality 

 > 0,7 

 > 0,5 

 > 0,5 

Discriminant Validity  Cross Loading  > 0,7 

Sumber: Partial Least Square (PLS) (Latan & Ghozali, 2012) 

Reliabilitas 

Reliabilitas adalah seberapa besar tingkat pengukuran diukur dengan stabil dan konsisten. 

(Jogiyanto, 2013;38). Pada penelitian ini, reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas 

konsistensi antaritem yang menurut Jogiyanto (2013;47-48) yaitu konsistensi jawaban 

responden sehingga jawaban yang diperoleh memberikan hasil yang sama. Berikut tabel 

reliabilitas pada outer model (reflektif); 

Tabel 4 Rule of Thumb uji hipotesis Outer Model Reflektif 

Kriteria Rule of Thumb 

Cronobach’s Alpha  >0,7 
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Composite Reliability  > 0,7 

Sumber: Partial Least Square (PLS) (Latan & Ghozali, 2012) 

Uji reliabilitas yang dilakukan pada penelitian ini di tujukkan untuk membuktikan akurasi, 

konsistensi, dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Terdapat dua cara untuk 

mengukur reliabilitas suatu konstruk indikator reflektif yaitu menggunakan cronobach’s 

alpha dan composite reliability. 

b) Inner Model 

Pada inner model terdapat dua kriteria yang diuji, kriteria tersebut adalah R-

square dan Effect size f
2
. Berikut tabel dari kedua kriteria tersebut; 

Tabel 5 Rule of Thumb uji hipotesis Outer Model Reflektif 

Kriteria Rule of Thumb 

 

R-Square 

 0.75, 0.50, dan 0.25 menunjukkan model kuat, 

moderate, dan lemah (Hair, et al. 2011) 

Effect Size f
2
  0.35, 0.15, dan 0.02 (kuat, moderate, lemah) 

Sumber: Partial Least Square (PLS) (Latan & Ghozali, 2012) 

Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstrapping) 

Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dilakukan dengan metode resampling bootstrap 

dengan menggunakan statistik t atau uji t. Metode resampling memungkinkan data 

terdistribusi bebas dan tidak memiliki asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan 

sampel yang besar (minimal 30 responden). Pengujian dilakukan menggunakan t-test≥ 

signifikan (α=5%), maka disimpulkan signifikan dan sebaliknya. 

Tabel 6  Rule of Thumb uji hipotesis 

Kriteria Rule of Thumb 

 

Signifikan (2-tailed) 

 t-value ≥ 1,65 (Signifikan level 

10%) 

 t-value ≥ 1,96 (Signifikan level 5%) 

 t-value ≥ 2,58 (Signifikatn level 1%) 

Sumber: Partial Least Square (PLS) (Latan & Ghozali, 2012) 

Penelitian dengan metode PLS dilakukan dengan t-statistik jika hasil penelitian ≥ 

1,96 maka disimpulkan signifikan (H1 diterima) dan begitu juga sebaliknya. Pada 

pengujian hipotesis terdapat tiga model yaitu:Hipotesis statistik untuk outer model:Hasil 

pengukuran outer model signifikan maka indikator yang telah di tentukan oleh peneliti 

dapat digunakan sebagai variabel laten.H0 : λi = 0, H1 : λi ≠ 0. Hipotesis statistik untuk 

inner model: Hasil inner model signifikan maka diartikan bahwa terdapat pengaruh yang 

memiliki makna antar variabel laten.H0 : γi = 0, H1 : γi ≠ 0. Hipotesis statistik untuk 

structural model: Jika struktural model signifikan maka diartikan bahwa terdapat pengaruh 

variabel laten dengan variabel laten lainnya.H0 : βi = 0, H1 : βi ≠ 0 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi Outer Model (Reflektif) 

Tabel 7Outer Weight Model Formatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

Tabel 7 menunjukkan bahwa indikator-indikator dari variabel laten MS (Management 

System) tidak semuanya memenuhi syarat validitas t-statistik dengan nilai kritis 1,96 (α = 

5%). Ada beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat nilai kritis dari t-statistik yaitu 

MS4. Oleh karena itu, indikator yang tidak memenuhi syarat harus di hapus atau dengan 

kata lain dihilangkan agar hasil yang di peroleh untuk indikator lainnya lebih akurat. 

Tabel 8 Outer Weight Model Reflektif dengan Tiga Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 
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HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI 

Pada Penelitian Pola suksesi manajemen meliputi personality system, family 

system, opportunitu system dan management system tepat, dalam upaya mempertahankan 

kesuksesan bisnis keluarga (Studi Pada Bisnis Keluarga Skala Menengah generasi kedua di 

Jawa Timur) menunjukkan bahwa hanya variabel Family System yang berpengaruh 

signifikan terhadap upaya mempertahankan kesuksesan bisnis keluarga. Hal ini didukung 

dengan situasi dimana 39% responden memiliki bisnis keluarga yang dipimpin oleh 

pimpinan dengan jenjang pendidikan S2, sedangkan sebanyak 37% responden memiliki 

bisnis keluarga yang dipimpin oleh pimpinan dengan jenjang pendidikan S1 dan sisanya 

sebanyak 24% dengan jenjang pendidikan SMA. Dengan demikian rata rata pimpinan 

perusahaan keluarga tersebut memiliki jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini juga 

mendukung konsep yang dikemukakan oleh Poza (2010) dengan karakteristik Unsur mana 

yang lebih kuat dari ketiga unsur tersebut telah membuat pengelolaan perusahaan 

dipisahkan ke dalam tiga pendekatan yaitu : Family-First Business dimana pada 

perusahaan keluarga jenis ini kesempatan kerja dalam perusahaan tergantung pada 

keturunan atau kedekatan keluarga. Pendekatan ini menekankan bahwa perusahaan 

didirikan yang paling utama untuk kepentingan keluarga. Dengan demikian hal hal yang 

berkaitan dengan menjunjung dan memahami budaya keluarga, menjunjung dan 

memahami nilai nilai keluarga, memiliki kemampuan mengelola dinamika keluarga oleh 

suksesor, kemampuan mengelola konflik, mendapatkan kepercayaan keluarga dan 

mendapatkan apresiasi oleh keluarga merupakan hal yang dipentingkan dalam melakukan 

suksesi dalam Family bisnis.Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil termuan 

dalam penelitian Filser, M., Kraus & Mark, S (2013) dan Morris., M.H., Williams, R.W., 

And Nel,D (2016)   

Salah satu ciri khas dalam perusahaan keluarga adalah keinginan agar 

kepemimpinan perusahaan dipegang oleh anggota keluarga. Ciri ini secara umum 

bertumpu pada peran keluarga dalam sebuah perusahaan keluarga, yakni memanfaatkan 

dan mengawasi sumber daya yang tersedia, menentukan tingkat spesialisasi dan integritas, 

memfasilitasi komunikasi dan koordinasi, serta mengatur kewenangan dan kepercayaan, 

termasuk menentukan siapa pemegang saham pimpinan perusahaan. Dengan pengaturan 

manajemen usaha keluarga yang dilanjutkan dengan penataan posisi anggota-anggota 

keluarga beserta pekerja lainnya, maka adanya uraian tugas dan jabatan (job description) 

yang secara tegas mengatur batasan tugas dan wewenang suatu jabatan. Aturan tegas perlu 
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dbentuk sehingga tiap anggota keluarga akan mengerti batasan- supaya bila ada 

penyimpangan dapat segera diarahkan untuk perbaikannya.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:Hanya 

Variabel Family System yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Keberlanjutan Bisnis 

Keluarga, sedangkan variabel Personality System, Ownership System dan Personality 

system tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keberlanjutan bisnis keluarga. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Raju Satya, 2008. Family Business and Leadership Traits 

 

Mandiri. (Selasa, 22 Mei 2012). POWER LUNCH “Tantangan Perusahaan Keluarga di Era 

Bisnis Modern”. Retrieved March 18, 2014 from http://csr.bankmandiri.co.id/detail-

pers-157-

POWER%20LUNCH%20%E2%80%9CTantangan%20Perusahaan%20Keluarga%20

di%20Era%20Bisnis%20Modern%E2%80%9D%20.html 

 

Francisca Lily dan Maria Praptiningsih, Perancangan Model Sukses yang efektif Pada 

Perusahaan Keluarga PT ABC, AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) 

 

Api Indonesia. (Selasa, 03 March 2009). Isu Suksesi dalam Family Business. Retrieved 

March 18, 2014 from 

http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=2630  

 

Baur, M. (2014). Successors and the Family Business: Novel Propositions and a New 

Guiding Model for Effective Succession. The Journal of American Academy of 

Business, Cambridge, 19(2), 133-138  

 

Whatley, L. (2011). A new model for family owned business succession. Organization 

Development Journal, 29(4), 21.  

 

Filser, M., Kraus, S., & Märk, S. (2013). Psychological aspects of succession in family 

business management. Management Research Review, 36(3), 256-277.  

 

Hnátek, M. (2012). Succession Planning and Generational Transition: The Greatest 

Challenges for Family-owned Businesses. Journal of Eastern Europe Research in 

Business & Economics, 1-11  

 

Hnátek, M. (2013). Succession Problems in Family-Owned Businesses: An Example from 

the Czech Republic. The Business & Management Review, 3(3), 33-40  

 

Info Komputer. (9 Oct, 2013). Platform SAP Bantu Transisi dan Ekspansi Family 

Business. Retrieved March 18, 2014 from 

http://www.infokomputer.com/tag/perusahaan-keluarga/  

http://csr.bankmandiri.co.id/detail-pers-157-POWER%20LUNCH%20%E2%80%9CTantangan%20Perusahaan%20Keluarga%20di%20Era%20Bisnis%20Modern%E2%80%9D%20.html
http://csr.bankmandiri.co.id/detail-pers-157-POWER%20LUNCH%20%E2%80%9CTantangan%20Perusahaan%20Keluarga%20di%20Era%20Bisnis%20Modern%E2%80%9D%20.html
http://csr.bankmandiri.co.id/detail-pers-157-POWER%20LUNCH%20%E2%80%9CTantangan%20Perusahaan%20Keluarga%20di%20Era%20Bisnis%20Modern%E2%80%9D%20.html
http://csr.bankmandiri.co.id/detail-pers-157-POWER%20LUNCH%20%E2%80%9CTantangan%20Perusahaan%20Keluarga%20di%20Era%20Bisnis%20Modern%E2%80%9D%20.html


 
 

The 9
th

 NCFB  Towards a New Indonesia Business Architecture  
Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya, 14 Oktober 2016 

ISSN NO: 1978 - 6522 
 

 

Ismail, N., & Mahfodz, A. N. (2009). Succession planning in family firms and its 

implication on business performance. Journal of Asia Entrepreneurship and 

Sustainability, 5(3).  

 

Mandiri. (Selasa, 22 Mei 2012). POWER LUNCH “Tantangan Perusahaan Keluarga di 

Era Bisnis Modern”. Retrieved March 18, 2014 from 

http://csr.bankmandiri.co.id/detail-pers-157-

POWER%20LUNCH%20%E2%80%9CTantangan%20Perusahaan%20Keluarga%20

di%20Era%20Bisnis%20Modern%E2%80%9D%20.html  

 

Marpa, N. (2012) Perusahaan Keluarga Sukses atau Mati. Cergas Media: Indonesia  

 

Morris, M.H., Williams, R.W., and Nel, D. (2016), Factors influencing family business 

succession, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 2(3), 68-

81.  

 

Poza, E. J. (2007). Family Business 3rd Edition. Mason, OH, USA: South-Western 

Cengange Learning.  

 

Poza, Ernesto J. (2010). Family Business: Third Edition. Cengage Learning Academic 

Resource Center: U.S.A  

 

Rothwell, W. J. (2010). Effective Succession Planning: Ensuring Leadership Continuity 

and Building Talent from Within 4rd Edition. Amacom. American Management 

Association.  

 

Susanto, A. B. (2007). The Jakarta consulting group on family business. Jakarta: The 

Jakarta Consulting Group.  

 

Suryadi, E. (2012). Evaluasi faktor penentu keberhasilan proses suksesi perusahaan 

keluarga. Journal of Management Studies, 1(1), 16-48  

 

Swa Online. (Selasa, 18 March 2013). Michael Widjaja Ingin Mewujudkan BSD sebagai 

Perusahaan US$ 10 Miliar. Retrieved April 4, 2014 from http://swa.co.id/ceo-

interview/michael-widjaja-ingin-mewujudkan-bsd-sebagai-perusahaan-us-10-miliar  

 

Swa Online. (Sabtu, 8 March 2013). Putri K. Wardani Melestarikan Turuning Sinatriyo di 

Mustika Ratu. Retrieved April 4, 2014 from http://swa.co.id/business-strategy/putri-

k-wardani-melestarikan-turuning-sinatriyo-di-mustika-ratu  

 

The Jakarta Consulting Group. Family Business. Retrieved March 18, 2014 from 

http://www.jakartaconsulting.com/publications/articles/family-business/family-

business-3  

 

Wahjono, S.I. (n.d) Suksesi dalam perusahaan keluarg. Jurnal Balance, 3(1).  

 

Wahjono, S. I. (2012) Penguatan Bisnis Keluarga Anggota Muhammadiyah untuk 

Meningkatkan Bisnis Masyarakat Islam. Jurnal Studi Masyarakat Islam, 15(2) 


