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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, 

dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Meskipun 

demikian, bukan berarti bahwa semua pekerja dalam perusahaan harus 

merupakan anggota keluarga.Keberadaan perusahaan keluarga baik di 

Indonesia maupun di negara-negara lainnya mampu membantu peningkatan 

PDB (Pendapatan Domestik Bruto) setiap negara.Perusahaan keluarga di 

Indonesia memberikan kontribusi sebesar 25% dalam PDB Indonesia pada tahun 

2014. Kebanyakan perusahaan keluarga di Indonesia merupakan wadah atau 

organisasi yang menyerap banyak jumlah tenaga kerja di Indonesia. Menurut 

survey yang dilakukan PwC Indonesia, 95% perusahaan di Indonesia merupakan 

perusahaan keluarga dengan jumlah kekayaan mencapai 134 Trilliun USD 

dengan jumlah sebanyak 0.2% dari jumlah total populasi di Indonesia. 

Perusahaan keluarga memberikan dampak cukup signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia.Pertumbuhan 

ekonomi pada suatu negara akan dicerminkan dengan pertumbuhan GDP, 

berikut merupakan proyeksi pertumbuhan GDP dan Populasi Indonesia : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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Gambar1.1 Perbandingan GDP dan Populasi 

Sumber: Global Insight (2012) and APERC Analysis (2012) 

 

Gambar 1.1 di atas merupakan cerminan pertumbuhan GDP (Gross 

Domestic Product) berbanding populasi. 

Seiring dengan pertumbuhan GDP meningkat maka tidak semua usaha 

dapat dikatakan meningkat pula, bahkan sebagian besar perusahaan yang ada 

tidak mampu bertahan terhadap tantangan ekonomi yang ada dikarenakan ada 

banyak sebab baik secara internal maupun eksternal.Termasuk di dalamnya 

adalah keberadaan perusahaan keluarga sebagai perusahaan penyumbang 

kontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara.Dari setiap perusahaan 

keluarga yang ada di Indonesia, mempertahankan usaha dari keluarga tidaklah 

semudah membangun dari awal usaha. 

Banyak perusahaan keluarga terutama di Indonesia yang tidak mampu 

bertahan melewati lebih dari 2 generasi. Menurut Kusuma, 2015 , perusahaan 

keluarga di Indonesia yang berhasil melakukan transisi dari satu generasi ke 

generasi berikutnya hanya sebesar 30%. Sedang perusahaan keluarga yang 

mampu melakukan transisi dari generasi kedua ke generasi ketiga hanya 

sebesar 7% saja.Hal ini dikuatkan juga dengan data yang merujuk pada 

penelitian yang dilakukan oleh Family Firm Institute untuk the Family Business 
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Review (Hall, 2008), diketahui bahwa hanya 30% dari keseluruhan perusahaan 

yang dimiliki oleh keluarga bisa bertahan pada masa transisi antar generasi pada 

generasi ke-dua, sementara itu hanya 12% mampu bertahan pada generasi ke-

tiga dan hanya 3% saja yang mampu berkembang sampai pada generasi ke-

empat dan seterusnya. Hal ini yang membuat bertumbuh suburnya idiom dalam 

perusahaan keluarga bahwa: “generasi pertama yang mendirikan, generasi 

kedua yang membangun, dan generasi ketiga yang merusak”.  

 Menurut PWC 2017 secara global, mengenai survey bisnis keluarga, 

kebanyakan perusahaan keluarga bergerak di sektor : 

1. Agriculture 5% 

2. Manufacturing 28% 

3. Construction 8% 

4. Wholesale 11% 

5. Retail 9% 

6. Transportation 5% 

7. Business activities 34% 

 

 

Gambar 1.2. Diagram perussahaan keluarga menurut PWC 2017 
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Sedang Menurut PWC 2014 mengenai survey bisnis keluarga , 

kebanyakan perusahaan keluarga di Indonesia bergerak di sektor : 

1. Manufaktur: 50%  

2. Transportasi: 13% 

3. Umum: 13% 

4. Konstruksi: 7% 

5. Lain-lain: 5% 

Sektor transportasi merupakan sektor vital dalam perekonomiantidak hanya 

di Indonesia dan berlaku juga di negara lain. Transportasi sebagai saluran 

pendukung dalam pendistribusian keperluan dan kebutuhan masyarakat dari 

tempat produksinya untuk  dapat dinikmati oleh masyarakat hingga ke seluruh 

pelosok daerah.  

Dengan adanya peningkatan GDP yang secara tidak langsung 

merupakan gambaran akan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat secara 

umumnya dan hal ini juga akan memberikan dampak baik bagi usaha di bidang 

Transportasi. Semakin tinggi pertumbuhan GDP suatu negara maka kebutuhan 

masyarakat juga akan meningkat. Dan kelancaran pasokan barang juga sangat 

dibutuhkan. Hal ini berarti usaha di bidang transportasi juga akan berdampak 

meningkat.  

Peningkatan dibidang transportasi dapat menjadi acuan mengenai 

pertumbuhan ekonomi dari suatu Negara juga.Selain dari adanya barang dan 

pasar sebagai komponen utama dalam ekspedisi, peranan transportasi, terutama 

transportasi barang juga sangat penting. Walaupun secara persentasi menurut 

PWC, perusahaan keluarga di bidang transportasi kecil dibandingkan sektor 

lainnya, namun berdampak signifikan terhadap jalannya sektor logistik di 
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Indonesia. Peranan usaha transportasi sebagai penopang ekonomi sangatlah 

besar 

Menurut data penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan usaha 

di sektor transportasi tersebut dapat diwakili dari Gambar 1.3 dari adanya 

peningkatan penjualan beragam jenis kendaraan terutama penjualan kendaraan 

angkutan barang dari tahun 2000 sampai 2011 dan jumlah pertumbuhan 

angkutan barang dari tahun 2006 hingga tahun 2012. 

 

Gambar 1.3 Diagram populasi kendaraan 2000-2011 

Sumber : Data Sekunder Badan Pusat Statistik 2006-2011 (www.bps.go.id) 

PT X bergerak di bidang sektor usaha bidang jasa transportasi terutama 

transportasi darat, berlokasi di Surabaya, Indonesia. Perusahaan ini berbasis 

perusahaan keluarga yang pada awalnya didirikan oleh orang tua penulis pada 

tahun 1991, dengan berkembangnya waktu pada tahun 1993, PT X juga 

meyediakan jasa pengurusan Export Import di Surabaya dan dari satu kantor 

berkembang  memiliki kantor cabang di Jakarta. Di bidang transportasi darat PT. 

X ini memiliki pengalaman yang beragam menangani kebutuhan para pelanggan, 

http://www.bpn.go.id/
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pelanggan bisnis mulai dari industri otomotif, rokok perusahaan, minyak goreng, 

kertas dan sampai jasa pengiriman minyak dan gas. 

Selain penyedia jasa transportasi, PT. X juga melakukan trading 

kendaraan second dari Singapore dan Jepang pada tahun 1998. Dapat 

dikatakan yang pada awalnya PT X hanya bergerak pada satu bidang usaha 

saja, perusahaan ini menjadi perusahaan pusat layanan “Total Logistics“, yaitu 

Penyedia Jasa Logistik (Logistics Service Provider) yang menyeluruh.  

Tidak hanya berhenti di penyedia satu jenis jasa saja, dikarenakan 

adanya kebutuhan dari customer PT X yang kebanyakan perusahaan 

penanaman modal asing, yang mana memerlukan lokasi lahan yang digunakan 

sebagai gudang penyimpanan barang. Di mana perusahaan asing memiliki 

kebijakan internal tidak dapat berinvestasi membeli aset yang melekat di 

Indonesia, maka founder dari PT X ingin menambah total layanan jasa tersebut 

hingga makin menyeluruh, dengan menyediakan juga lahan sebagai penunjang 

pusat layanan logistik tersebut dengan menyediakan jasa manajemen 

warehousing.Secara otomatis, perkembangan yang demikian membuat arah 

perusahaan menjadi makin melebar.Yang awalnya hanya merupakan institusi 

yang menyediakan jasa pengiriman barang dari tempat asal barang ke tempat 

tujuannya menjadi perusahaan yang juga menyediakan jasa penyimpanan 

barang (pergudangan). 
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 Adapun komposisi kepemilikan saham di PT. X pada awalnya hanya 

kedua orang tua dari penulis, menjelang anak-anak mulai dewasa dan telah 

menyelesaikan studinya, generasi kedua mulai bergabung sejak tahun 2003 dan 

bertahap 2005, 2007. Dan sejak generasi kedua mulai masuk dalam perusahaan 

ini, maka komposisi perusahaan juga mengalami perubahan seperti yang ada 

pada Tabel 1.1, sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1. Tabel Jumlah Saham dan Calon Penerus 

Nama Jumlah Saham ( % ) 

Orang Tua 80 

Anak 1 5 

Anak 2 5 

Anak 3 5 

Anak 4 5 

Total 100 

Sumber: Data Internal Perusahaan (2016) 

Seiring dengan bergabungnya generasi kedua dalam perusahaan, PT X 

juga makin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. 

Perubahan manajemen secara manual diperbaiki menjadi lebih modern, 

sehingga hal ini makin membuat PT X makin baik secara bisnisnya. Namun 

perkembangan yang sedemikian rupa, secara internal perusahaan kurang dapat 

mengimbanginya. Awal mula dari adanya konflik yang terjadi secara internal di 

dalam manajemen PT X , adalah keputusan dari founder dalam menunjang 

kebutuhan perusahaan dengan pembelian aset dalam hal ini adalah lahan yang 

akan digunakan sebagai gudang penyimpanan barang dari customer yang 

memerlukan kebutuhan ini. 
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Konflik yang terjadi di dalam perusahaan walaupun lebih banyak bersifat 

emosional dibandingkan secara fisikal dan teknikal. Hal ini memperlambat 

kemajuan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada saat 

ini.Konflik dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyikapi pembelian 

aset lahan yang tidak bergerak cepat atau tidak liquid secara keuangan membuat 

kendala dalam manajemen perusahaan ini. Belum lagi ditambah dengan adanya 

konflik-konflik lain yang menambah peliknya suatu pertimbangan bisnis dan 

pengambilan keputusan yang dirasa lebih prioritas yang ada di dalam 

perusahaan, seperti pergantian armada yang lama-lama, dan banyaknya stok 

kendaraan yang susah untuk dijual, kapan peremajaan dan banyak hal lainnya. 

Pada tahun 2005, founder dari PT X mulai berinisiatif membeli lahan di 

Surabaya sebagai garasi dan sebagian lagi untuk disewakan menjadi gudang 

penyimpanan dan depo container sebagai penunjang bisnis 

transportasinya.Yang sangat disesalkan adalah pembelian lahan bersengketa. 

Belum selesai satu masalah sudah diberitakan oleh founder untuk membeli lahan 

lain yang juga berkompetensi adanya sengketa. Selain itu berkembang pula 

dengan pembebasan lahan untuk kompleks pergudangan dan industri seluas 30 

ha, di Jakarta dan PT X SURABAYA seluas 15 ha, di Gresik, pada tahun 2009  

hingga saat ini. 

Keputusan founder dirasa oleh generasi kedua sangat menghambat dan 

mengaduk-aduk emosional dari masing-masing personal yang ada dalam 

keluarga ini.Belum lagi adanya perbedaan konsep pemikiran dari masing-masing 

founder, juga makin memperumit masalah, sebab semua generasi kedua 

menjadi kebingungan dalam memihak pada keputusan founder yang mana.Di 

luar urusan operasional sehari-hari yang sudah cukup pelik, masih ditambah lagi 

dengan urusan yang makin rumit yang melibatkan banyak pihak berwenang, 
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yang makin membuat susah baik dalam pengaturan manajemen terutama 

berkaitan dengan adanya pengeluaran yang dirasa tidak perlu dan sangat 

bertentangan dengan awal arah perusahaan berdiri. 

Di karenakan juga manajemen strategi perusahaan masih terpusat di 

founder perusahaan maka semua hal untuk perkembangan dan pertumbuhan 

perusahaan masih perlu persetujuan dari founder sebagai owner perusahaan. 

Dikarenakan lebih terpusat pada perkembangan strategi perusahaan dan 

dikarenakan adanya kasus yang berkaitan dalam penambahan aset lahan 

sebagai penunjang bisnis ini, membuat founder lebih jarang datang ke kantor. 

Sehingga tugas, tanggungjawab dan maintenance semua jalannya operasional 

perusahaan banyak diawasi dan dilaksanakan oleh generasi kedua. Sehingga 

semua pengaturan sehari-hari generasi kedua jauh lebih tahu dan mengenali 

permasalahan yang ada. Termasuk perputaran keuangan yang akan digunakan 

untuk pelaksanaan operasional maupun penyisihan alokasi sebagian dana untuk 

pembelian aset lahan perusahaan yang sudah direncanakan dengan baik. 

Namun, kadang karena semua keputusan terbesar masih dipegang oleh founder, 

maka kadang apa yang telah direncanakan oleh generasi kedua dapat 

dipatahkan demikian mudahnya, tanpa adanya komunikasi dan perencanaan 

terlebih dahulu. Apalagi dana yang dibutuhkan dalam pembelian lahan adalah 

bukan dalam jumlah yang kecil, kebanyakan lebih besar bahkan sangat besar 

jumlahnya.  

Hal ini tidak terkontrol dengan baik oleh generasi kedua dan juga 

karyawan yang diberikan tugas, sehingga kadang hal ini dapat mempengaruhi 

keputusan dan perputaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan operasional 

sehari-hari dari perusahaan ini.Padahal bilamana ada perputaran dan kegiatan 

operasional gagal, maka sangatlah berbahaya bagi perusahaan PT X  ini. 
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Timpang tindihnya jabatan dan control founder yang sangat kuat dalam 

pengambilan keputusan yang terlalu mendadak dan di luar perencanaan 

membuat  masing-masing bagian dari organisasi ini makin tidak terarah dan 

menyebabkan karyawan juga bingung mengikuti perintah yang mana, sehingga 

kurang terkoordinasi satu hal dengan baik dalam perusahaan ini sangatlah sering 

terjadi. 

Menurut Harvey dan Evans (1994) dalam Schlippe, (2011) meyatakan 

bahwa perusahaan keluarga merupakan lingkungan subur untuk terjadinya 

sebuah konflik. Dalam beberapa hal, konflik dapat berdampak negatif dalam 

perkembangan suatu organisasi perusahaan. Ketidak jelasan struktur 

organisasni dan pembagian tugas yang jelas dari seluruh pemilik PT X, membuat 

kinerja perusahaan yang ingin maju pesat menjadi terhambat juga. 

Di sini terlihat betapa keluarga memiliki standar yang tidak jelas. Masalah 

yang terpenting dalam keberlanjutan bisnis keluarga adalah tidak adanya konflik 

dalam perusahaan. Keinginan agar perusahaan keluarga ini tetap berkembang 

sejalan dengan adanya perbaikan sistem yang baik, berdasarkan kondisi dan 

fakta yang sudah diuraikan di atas, membuat penulis sebagai generasi kedua 

dan bagian dari PT X ingin meneliti “Peranan Mengelola Konflik Dalam 

Pengambilan Keputusan pada Perusahaan Keluarga PT X”. Sehingga 

perusahaan keluarga ini dapat mengelola konflik yang terjadi di dalam 

pengambilan keputusan yang ada dalam perusahaan sehingga perusahaan 

dapat tetap bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dengan mempelajari dan mendasarkan pada permasalahan yang sudah 

terurai di atas, maka penulis merumuskan masalah yang timbul dan akan 
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dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut  : Bagaimana mengelola 

konflik dalam pengambilan keputusan perusahaan keluarga PT X dalam studi 

kasus pembelian lahan.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana mengelola konflik dalam pengambilan keputusan 

pada perusahaan keluarga PT X dalam studi kasus pembelian lahan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai cara 

mengelola konflik dalam bisnis keluarga dan juga memberikan masukan 

serta sumbangan pemikiran yang dapat menambah pengetahuan di 

bidang pengelolaan konflik perusahaan keluarga agar perusahaan 

tersebut dapat tetap berkelanjutan. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang 

optimal bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan membantu perusahaan PT X dalam 

memecahkan masalah konflik dan mengetahui betapa pentingnya 

mengelola konflik yang ada dalam bisnis keluarga ini, dan juga penelitian 

ini diharapkan membawa manfaat sebagai bahan masukan bagi PT. X 
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dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dalam meningkatkan 

kemajuan perusahaan. 
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