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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopra merupakan hasil bumi yang setelah diproses akan menjadi 

CCO(Crude Coconut Oil) lalu dari CCO itu sendiri akan diproses lagi dan pada 

akhirnya akan menjadi minyak goreng. Berdasarkan Daulay (2015), sebagian 

besar minyak goreng yang diproduksi dan beredar di Indonesia berasal dari 

minyak mentah kelapa sawit/CPO dan kelapa/CCO, selain itu juga industri minyak 

adalah industri yang selalu dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah harga 

komoditasnya. 

Berdasarkan Malinan seperti yang dikutip dalam  Turukay (2009), 

Indonesia adalah negara produsen dan eksportir kelapa yang terbesar kedua di 

dunia dengan total pasar sebesar 18% dari poduk yang ditawarkan dipasar dunia. 

Berdasarkan survei dari BPS, didapatkan bahwa tingkat konsumsi minyak di 

Indonesia terus meningkat yang dari awal tahun 2007 berjumlah 0.198 hingga 

pada akhir tahun 2015 angka konsumsi tersebut terus naik hingga 0.223. 

 

Tabel 1. 1 Survei BPS Konsumsi Minyak 
Sumber : https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/950 

 
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh UQ business school, bahwa lebih 

dari 95% bisnis di Indonesia berada pada tangan bisnis keluarga. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya bisnis keluarga itu sendiri adalah hal yang 

mendorong kemajuan ekonomi dari suatu negara. Bisnis keluarga juga 

berkonstribusi sebesar 25% terhadap GDP dari Indonesia hal tersebut bisa dilihat 

dari tabel 1.1. 
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Gambar 1. 1 Kontribusi bisnis keluarga 
Sumber : www.indonesia-investment.com 

Berdasarkan dari gambar 1.2 bisa kita dapat bahwa bisnis keluarga di 

dunia ini rata - rata tidak memiliki rencana untuk suksesinya, selain itu juga dari 

buruknya planning yang dilakukan itu secara tidak langsung menyebabkan 

kehancuran pada bisnis keluarga terutama kepada generasi ketiga yang tidak 

memiliki ilmu yang diberikan dari generasi pertama/pendiri dari perusaahan 

tersebut. Dari hal tersebut bisa kita lihat betapa penting peran suksesi didalam 

kesuksesan suatu bisnis keluarga. 

 
Gambar 1. 2 Kondisi suksesi pada bisnis keluarga 
Sumber : www.fbagr.org 

 
Individual, keluarga, bisnis keluarga, produk, ataupun industri memiliki life 

cycles tersendiri dan penurunan sendiri adalah salah satu kejadian natural dari 

lifecycle itu sendiri (Hoy & Sharma, 2010). Dari penjelasan teori diatas bisa kita 
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dapat bahwa penurunan dari suatu bisnis itu sendiri adalah kejadian yang natural 

dan tidak bisa kita hindari. 

 
Gambar 1. 3 Empat Nilai Bisnis Keluarga 
Source : PwC family business survey 2016 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh pwc, suatu bisnis keluarga 

tidak memiliki batas bawah tetapi memiliki empat nilai utama yang membuatnya 

menjadi suatu bisnis keluarga keempat nilai itu adalah kultur, nilai, komitmen 

terhadap komunitas, dan jiwa entrepreneur. Dari situ bisa kita dapat bahwa suatu 

bisnis keluarga harus memiliki empat nilai utama tersebut untuk tetap bertahan 

dan berkembang. 

Bisnis kopra yang akan diteliti di riset ini adalah sebuah usaha dagang yang 

juga merupakan sebuah usaha keluarga. UD. Dabian adalah bisnis keluarga yang 

sudah berdiri selama lebih dari 50 tahun atau lebih tepatnya pada tahun 1957, dan 

sekarang berada ditangan generasi ke dua, tetapi pada saat suksesi dari generasi 

pertama ke generasi kedua terjadi masalah yang menyebabkan bisnis kopra ini 

ditutup. Setelah sekitar lima tahun ditutup bisnis ini dibuka lagi oleh generasi kedua 

dan dari penutupan itu mengakibatkan kehilangan jumlah petani kelapa yang 

cukup tinggi dan menyebabkan penurunan produktivitas dari UD. Dabian ini. 
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Gambar 1. 4 Perbedaan produktivitas 
Sumber : Data diolah (2018) 

Bisnis kopra yang dulu dijalankan oleh generasi satu itu menggunakan 

nama UD. Sinar Mas, sedangkan bisnis yang dibuka lagi oleh generasi kedua 

dinamakan dengan nama UD. Dabian. Penutupan selama lima tahun itu juga 

secara tidak langsung menyebabkan nama bisnis UD. Sinar Mas sudah tidak bisa 

digunakan lagi sehinga generasi kedua saat membuka bisnis itu harus 

menggunakan nama baru yaitu UD. Dabian. Perubahan nama tersebut 

menyebabkan berbagai masalah utama seperti ketidakpercayaan supplier bahan 

baku, mandor – mandor & buruh yang harus dilatih kembali, dan sistem yang harus 

dibuat lagi dari awal. Hal – hal ini menunjukkan bahwa suksesi itu sangat penting 

untuk dilaksanakan. Berdasarkan Mussolino & Calabrò (2014), suksesi yang gagal 

adalah suksesi yang mengakibatkan kebangkrutan atau kegagalan dalam 

melanjutkan. Dari pernyataan diatas bisa kita lihat bahwa bisnis UD. Sinar Mas 

telah gagal dalam melakukan hal sukesi ke generasi kedua karena sempat 

terhentinya bisnis ini selama lima tahun lamanya. 

Kondisi UD. Dabian sekarang yang dari dulunya dipimpin oleh Ibu Infona 

De Rozari, dan Bapak Wiliam Suhendra, dirubah menjadi satu pemimpin utama 

yaitu Ibu Infona De Rozari dengan bantuan anak – anaknya. Hal ini dilakukan 

karena faktor umur yang sudah tua dari Ibu Infona De Rozari serta ketidakbiasaan 
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dalam bekerja sendiri di bisnis ini sehingga Ibu Infona De Rozari merasa kecapaian 

dalam menjalankan bisnis ini sendiri. 

Penerus utama dari UD. Dabian sendiri memiliki jumlah tiga yaitu anak 

pertama, Petrus David Suhendra anak kedua, Billy Suhendra, dan anak terakhir, 

Benedictus Andy Suhendra. Ibu Infona De Rozari berharap anak – anaknya bisa 

melanjutkan bisnisnya bersama – sama dengan sistem kolaborasi, seperti anak 

keduanya difokuskan di flores lalu pada saat pengiriman dilakukan ke Surabaya 

dua anak lainnya akan mengurusnya di Surabaya. 

Tetapi ketiga penerus tersebut memiliki rencana berbeda, seperti 

bagaimana anak pertama tidak ingin untuk meneruskan bisnis keluarga karena dia 

ingin memfokuskan kepekerjaanya sendiri yaitu dokter, dan kedua anaknya yang 

belum bisa membantu secara waktu penuh dikarenakan masih adanya kegiatan 

kuliah S2 yang juga merupakan keinginan dari Ibu Infona De Rozari agar anak – 

anaknya memiliki pengetahuan lebih mengenai bisnis sebelum menjalankan 

bisnisnya. 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal yang terjadi dalam suksesi 

dari UD. Sinar Mas ke UD. Dabian, dan juga sekaligus untuk mengetahui kondisi 

dari suksesi yang akan dilakukan dari pada UD. Dabian sendiri, peneliti melakukan 

pra-wawancara dengan pemilik langsung UD. Dabian.  

Tabel 1. 2 Rangkuman Pra Wawancara 

Pertanyaan Indikator Kesimpulan 

Bagaimanakah rencana 
suksesi pada UD. Sinar 

Mas waktu itu ? 
Suksesi 

Sudah disiapkan, tetapi belum selesai 
diterapkan 

Apakah yang 
menyebabkan UD. Sinar 
Mas tutup atau bangkrut 

pada waktu itu ? 

Ketidaksiapan 
Ketidaksiapan dari seorang suksesor 

untuk menjalankan bisnis yang diberikan 
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Bagaimanakah kondisi 
UD. Dabian sekarang ? 

Latar 
belakang 

Mulai muncul masalah, dikarenakan 
tidak adanya suami dalam membantu 

pekerjaan 

Bagaimanakah rencana 
suksesi di UD. Dabian 

sekarang ? 
Suksesi 

Baru mulai direncanakan, dengan ikut 
serta anak – anaknya. 

Sumber : Data diolah (2018) 

Hasil dari wawancara yang sudah dilakukan seperti yang tertera di 

lampiran itu menunjukkan bahwa bisnis kopra dari generasi satu yang bangkrut itu 

disebabkan oleh ketidaksiapan penerus yang akhirnya mengakibatkan UD. Sinar 

Mas tutup, ketidaksiapan penerus ini mulai terlihat atau muncul setelah terjadinya 

kecelekaan kepada pemilik langsung dari UD. Sinar Mas yang pada akhirnya 

menyebabkan pemilik tersebut meninggal. Dari meninggalnya tersebut UD. Sinar 

Mas tidak bisa dilanjutkan oleh penerusnya karena kurangnya pengetahuan 

mengenai bagaimana menjalankan bisnis dibidang tersebut. Sehingga dari 

masalah yang timbul tersebut bisa kita lihat bahwa UD. Sinar Mas sudah 

merancanakan suksesi tapi suksesi tersebut belum diaplikasikan kepada penerus 

– penerusnya, sedangkan karena terjadi kecelakaan yang tiba – tiba tersebut 

menyebabkan penerusnya harus meneruskan bisnisnya tanpa pengetahuan yang 

cukup, hingga pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan dari UD. Sinar Mas. 

Selain itu juga dari pra-wawancara bisa dilihat, bahwa pada awal 

dijalankannya bisnis UD. Dabian yang baru ini perusahaan dagang ini dibuka oleh 

dua orang yaitu ibu Infona De Rozari dan suaminya, tetapi sekarang karena 

penyakit yang dimiliki suami dari ibu Infona De Rozari tersebut meninggal dan 

sekarang dia merasa bahwa usaha dagang kopra tersebut mulai susah dijalankan 

dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu ibu Infona mulai melibatkan anaknya 

kedalam bisnisnya. Ketika ibu Infona ditanya bagaimanakah suksesi untuk UD. 

Dabian, dia berkata bahwa untuk sementara belum ada rencana hanya masih 
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melibatkan anak – anak dalam bisinis saja agar mereka mengetahui bagaimana 

jalan bisnis tersebut.  

Tabel 1. 3 Kesimpulan Pra-Survei 

Nama Umur Pekerjaan Kesimpulan 

Petrus David S 28 Dokter 

1. Kondisi UD. Dabian kurang 
begitu baik karena orang tua 
kecapaian 

2. Tidak berencana meneruskan 
usaha keluarga karena sudah 
bekerja sebagai dokter 

Billy Suhendra 25 Wiraswasta 

1. Kondisi UD. Dabian cukup 
baik, hanya beberapa 
masalah kecil yang timbul 

2. Kesiapan suksesinya cukup, 
karena dia juga baru mulai 
masuk kedalam bisnis 
keluarga ini 

Sumber : Data diolah (2018) 

Berdasarkan dari pra-survei yang sudah dilakukan pada kedua calon 

penerus UD. Dabian ini bisa kita lihat bahwa secara suksesi mereka belum 

memiliki kesiapan yang bagus entah itu dikarenakan pengalaman dari mereka, 

atau pekerjaan mereka yang menghalang. Selain itu bisa kita lihat juga bahwa 

kondisi dari UD. Dabian sendiri kurang baik dikarenakan mulai timbul – timbulnya 

masalah kecil yang seharusnya bisa dihindari, masalah itu tercipta dikarenakan 

meninggalnya Ayah mereka yang bisa membantu Ibunya dalam mengatur bisnis 

keluarga ini. 

Berdasarkan dari Aronoff & Ward (2011), dengan mengatur sebuah 

rencana suksesi dan memilih proses dari pemilihan penerus sendiri akan 

membantu agar proses suksesi tetap sehat, mempertimbangkan segala faktor 

yang ada, dan terbuka. Dari penjelasan diatas bisa kita lihat bahwa suksesi yang 

diatur atau direncanakan sangatlah penting untuk suatu perusahaan. 

Berdasarkan dari Hoy & Sharma (2010), lifecycle suatu bisnis keluarga 

yang pemiliknya sudah berumur 31-75 itu sudah mencapai tingkat maturity, dan 
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bila dibiarkan akan memasuki masa decline. Selain itu juga berdasarkan dari Hoy 

& Sharma (2010), akhir dari suatu individual lifecycle adalah kematian, dan satu – 

satunya cara untuk melakukan regenerasi dari suatu bisnis itu sendiri adalah 

dengan meninggalkan legacy. Legacy dari suatu perusahaan itu sendiri adalah 

yang biasanya kita kenal dengan kata suksesi dari suatu perusahaan atau 

organisasi.  

Berdasarkan dari Filser, Kraus & Märk (2013), faktor – faktor yang 

mempengaruhi suksesi suatu bisnis adalah kerelaan, emosi, konflik, sumber daya 

dan kemampuan. Dari seluruh latar belakang masalah yang dijelaskan, bisa 

didapatkan bahwa suksesi dari UD. Dabian belum direncanakan, sedangkan 

suksesi itu sendiri adalah proses regenerasi suatu bisnis dan bila tidak 

direncankan akan menyebabkan masalah untuk organisasi itu sendiri untuk jangka 

panjang, seperti bagaimana ketidaksiapan suksesi dari generasi pertama ke 

generasi kedua bisnis ini yang  menyebabkan tutupnya UD. Sinar Mas, untuk 

menghindari ketidak siapan calon penerus tersebut, oleh karena itu penelitian ini 

diberi judul perencanaan sukesi untuk bisnis keluarga UD. Dabian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan pada latar belakang masalah yang diberikan di atas 

yaitu karena ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi suksesi per-

generasinya yang pada akhirnya akan menyebabkan suksesi yang gagal, 

sehingga untuk mendapatkan suksesi yang baik untuk bisnis keluarga. Hal inilah 

yang mendasari proses penelitian ini, sehingga bisa kita katakan bahwa rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses rencana suksesi yang tepat 

untuk bisnis UD. Dabian? 

 



9 
 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah yang disebut dan dijelaskan diatas, 

maka tujuan dari riset ini sendiri adalah untuk menemukan perencanaan dalam 

suksesi untuk bisnis UD. Dabian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini bisa 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai 

rencana suksesi dalam suatu bisnis atau organisasi. 

b. Manfaat Praktis 

Melalui hasil dari penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa 

digunakan untuk menjadi sumber informasi kepada penulis mengenai bagaimana 

melakukan succession planning yang baik dan benar didalam organisasi sehingga 

pada akhirnya bisnis UD. Dabian tersebut bisa tetap berdiri dan berkembang 

hingga akhir, dan menjadi bahan pertimbangan atau referensi pada penelitian 

sejenis.  


