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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan keluarga menguasai 95% bisnis di Indonesia. Pada tahun 2014 

berdasarkan catatan Price Water Coopers  yang merupakan kantor jasa konsultasi 

professional terbesar di dunia bahwa terdapat lebih dari 40 ribu orang kaya di 

Indonesia atau sekitar 0,2 persen dari total populasi yang menjalankan bisnis 

keluarga. Total kekayaan mereka mencapai Rp 134 triliun atau menguasai sekitar 25 

persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.   

 

Gambar 1.1 Persentase perusahaan keluarga dan bukan perusahaan keluarga di Indonesia pada tahun 
2014 
Sumber:Survei CNN Indonesia, 2014 
 
 

Menurut Harms (2014) sebuah perusahaan dianggap sebagai bisnis keluarga 

ketika telah di identifikasi erat dengan setidaknya dua generasi dari keluarga dan 

ketika generasi kedua telah memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan 
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perusahaan untuk kepentingan dan tujuan keluarga. Perusahaan keluarga  adalah jenis 

perusahaan khusus yang sangat berbeda dari bisnis non-keluarga. Perkembangan 

bisnis keluarga tentunya tidak lepas dari pengaruh suksesi kepemimpinan yang 

diterapkan dari setiap generasi karena setiap generasi pasti punya pandangan lain 

dalam memajukan dan mengembangkan perusahaan. Perbedaan pendapat antara 

generasi sering terjadi dan hal tersebut terkadang dapat menimbulkan konflik yang 

dapat menghancurkan perusahaan,  atau menghancurkan relasi keluarga, sehingga 

memunculkan pertanyaan bagaimana agar hal ini tidak terjadi. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para akademisi telah melakukan 

berbagai penelitian, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hnatek 

(2012) yang menunjukkan perusahaan keluarga menghadapi masalah khusus terkait 

suksesi dan pertukaran generasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan 

keluarga tidak dapat bertahan dalam jangka panjang akibat tidak adanya perencanaan 

dalam suksesi sehingga kesimpulan yang didapat adalah perencanaan suksesi di 

dalam perusahaan keluarga sangat penting dilakukan.  Penelitian yang dilakukan oleh  

Filser et al. (2013) menyatakan bahwa dalam proses suksesi di perusahaan keluarga 

memiliki tingkat kegagalan sangat tinggi, hanya sepertiga dari bisnis keluarga 

bertahan hidup dalam kedua generasi, dan sekitar 10-15 persen bertahan hidup hingga 

generasi ketiga. 

Menurut Surdej dan Wach (2012) suksesi pemilik atau pendiri dapat 

menyerahkan kontrol perusahaan untuk anak-anaknya atau keturunan dan untuk 

kelancaran dalam suksesi ini adalah dengan memperkenalkan dan mempersiapkan 
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calon suksesinya, sehingga penerus dari dalam keluarga akan memiliki persiapan, 

kompetensi dan bakat pada tingkat yang diperlukan. Hal ini menunjukkan dalam 

proses suksesi terjadi pendelegasian atas kontrol perusahaan dari pemilik atau pendiri 

kepada anak-anaknya.  

Salah satu hambatan dari proses delegasi yg dilakukan adalah generasi senior 

merasa generasi muda tidak tertarik untuk terjun di perusahaan atau sulit menetapkan 

anak mana yang mempunyai berkompeten untuk melanjutkan bisnisnya. Sementara 

suksesor merasa memiliki beban untuk memajukan perusahaan sebagaimana yang 

dilakukan orang tuanya dulu dengan kemampuan yang dia miliki dan juga beban 

untuk mempersatukan anggota keluarga bila terjadi konflik internal (Limadjaja dan 

Mustamu, 2015). 

Transisi kepemimpinan di perusahaan keluarga adalah proses panjang yang 

harus direncanakan dan dipikirkan sebelumnya. Ketidakmampuan untuk mengelola 

perubahan transisi generasi akan mengarah pada penghentian operasi perusahaan 

keluarga. Hal ini tentu saja memiliki dampak negatif terhadap lapangan kerja, 

penurunan produk domestik bruto dan juga membawa perubahan iklim sosial. Dalam 

proses suksesi di bisnis keluarga, pimpinan harus memiliki kemampuan dan 

pengetahuan untuk menjalankan proses delegasi kepada penggantinya sendiri sebagai 

bagian dari proses suksesi. Ini melibatkan beberapa langkah dan dimulai ketika 

pendiri mendorong anak-anaknya untuk menjadi bagian dari bisnis perusahaan 

(Hntaek, 2012).  
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Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Peran Delegasi Dalam Proses Suksesi Pada Family 

Business di Indonesia.” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil 

dalam penelitian ini adalah bagaimana peran delegasi dalam proses suksesi pada 

Family Business di Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

` Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran delegasi dalam 

proses suksesi pada family business. Dengan demikian praktisi family business dapat 

menanggulangi masalah yang terjadi. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukkan bagi generasi senior 

untuk dapat melakukan proses delegasi yang baik kepada generasi penerus 

sehingga suksesi berhasil dan perusahaan dapat bertahan. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk memahami konsep mengenai proses delegasi dalam suksesi di family 

business sehingga dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian suksesi 

dalam perusahaan keluarga khususnya di Indonesia. 


