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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Family business merupakan sebuah perusahaan yang dikelola dengan 

tujuan untuk membentuk dan menjalankan visi bisnis yang dipegang oleh koalisi 

utama yang dikendalikan oleh anggota keluarga yang sama atau beberapa 

anggota keluarga yang berkelanjutan lintas generasi (Ghee et.al., 2015). Menurut 

Harms (2014) sebuah perusahaan dianggap sebagai bisnis keluarga ketika telah 

diidentifikasi erat dengan setidaknya dua generasi dari keluarga dan ketika 

generasi kedua telah memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan 

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. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebuah perusahaan merupakan family business jika terdapat lebih dari dua 

anggota keluarga yang berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan dan 

peraturan perusahaan demi kepentingan keluarga dalam family business. 

Family business sering kali terlihat sebagai salah satu solusi 

perekonomian dengan menciptakan kesejahteraan, menyediakan lapangan 
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kerja, memiliki hubungan dengan komunitas lokalnya, dan bertahan dalam waktu 

yang lama. Namun, diantara hal yang telah disebutkan tersebut terdapat 

beberapa kondisi yang selalu menjadi persoalan dalam menjalankan sebuah 

bisnis keluarga atau family business. 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 Cabrera-Suarez et al., 2001; dalam Kusuma, G. H., (2015) topik 

yang menjadi isu utama bagi perusahaan keluarga adalah permasalahan 

regenerasi serta keberlanjutan perusahaan keluarga setelah terjadi suksesi oleh 

generasi selanjutnya. Proses alih generasi pada perusahaan keluarga adalah 

proses yang sulit, memakan waktu, dan beresiko.  

Family Business Institute (2014) menyatakan bahwa, hanya sekitar 30% 

bisnis keluarga yang mampu mempertahankan generasi kedua dan hanya 12% 

akan tetap bertahan setelah transisi perusahaan ke generasi ketiga. Bisnis milik 
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keluarga ini hanya melihat tingkat kelangsungan hidup 3% saat beralih ke 

generasi keempat dan seterusnya, seperti yang dijelaskan pada gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 1.2 Persentase tingkat kelangsungan hidup perusahaan keluarga dari generasi 
kedua hingga generasi keempat pada tahun 2014. 
Sumber : Family Business Institute, 2014. 

 

Hasil penelitian dari Sandika (2018) menunjukan peran delegasi dalam 

menumbuhkan kepercayaan, transfer value dan dibutuhkannya pengetahuan 

sebagai landasan dalam merencanakan tahapan yang nantinya akan berdampak 

terhadap keberhasilan suksesi. Dari   penelitian   yang   dilakukan   oleh   Hnatek 

(2012) dapat diketahui perusahaan keluarga menghadapi masalah khusus terkait 

suksesi dan pertukaran generasi. Sedangkan pada  penelitian  Solomon et  

al.,(2011)  dalam  Filser et.al.,2013 bahwa  tingkat  kegagalan dalam proses 

suksesi di perusahaan keluarga sangat tinggi, hanya sepertiga dari bisnis 

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

bertahan hidup hingga generasi ketiga.  

Hasil pra survey yang peneliti lakukan pada family business centre 

Universitas Ciputra terdapat beberapa alasan yang dapat mempengaruh 

keberlangsungan suksesi pada family business tersebut.  
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Tabel 1.1 Tabel hasil pra-survey pada family business centre Universitas Ciputra. 
No Nama Jawaban 
1 Lanang Wibawa Kepercayaan  
2 Rani Saraswati Kepercayaan 
3 Antoni Gunawan Family Value 
4 Diah Darmayanti Komunikasi 
5 Yohanes Mario Kepercayaan  
6 Simon Tam Family Value & Komunikasi 
7 Samuel Soenardi  Komunikasi 
8 Hisam Kepercayaan 
9 Chanif Kepercayaan 
10 Teddy Saputra Kepercayaan & Family Value 
Sumber : Data diolah 

 
Berdasarkan dari hasil prasurvey yang dilakukan menunjukan 

Kepercayaan menempati urutan pertama dengan jumlah 6 di ikuti oleh Family 

Value dengan jumlah 3, urutan ketiga yaitu komunikasi dengan jumlah 3. 

Dalam bisnis keluarga, kepercayaan merupakan sebuah komponen 

penting yang harus terjalin dalam kepemilikan dan tata kelolanya. Hal tersebut 

disebabkan karena dalam anggota keluarga adanya rasa percaya dari satu 

dengan yang lain akan mendorong kepercayaan diri orang yang dipercaya untuk 

memimpin perusahaan tersebut (Wangsawijaya, 2016). Untuk itu, anggota 

keluarga harus memberikan rasa percaya (trust) pada calon penerus, karena 

sikap percaya anggota dalam keluarga di perusahaan dan mendukung penuh 

calon penerus akan dapat menunjang perusahaan meraih kesuksesan melalui 

proses suksesi yang mereka jalankan (Soegijono dan Haryadi, 2014) 

Sebaliknya, sikap keluarga yang tidak mendukung akan berpengaruh 

buruk terhadap bisnis keluarga. Oleh karena itu, penerus yang potensial harus 

mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari keluarga (Brockhaus, 2004 dalam 

Soegijono dan Haryadi, 2014). Dengan demikian, untuk menunjang lahirnya 

kepercayaan tersebut seyogyanya dilakukan melalui proses sosialisasi. Tujuan 

dari sosialisasi ini adalah untuk mengenalkan individu dalam mengembangkan 

nilai-nilai yang sesuai dengan norma sosial, kepercayaan diantara mitra bisnis, 
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pengambilan resiko, ketekunan, kerja keras dan perolehan pengetahuan serta 

keterampilan bekerja.  

Peran signifikan yang diberikan oleh kepercayan terhadap kesuksesan 

proses delegasi dalam pencapaian suksesi sebagaimana telah diutarakan diatas, 

perlahan akan memudar apabila tidak disertai dengan trasfer nilai yang tepat. 

Nilai-nilai yang tampak dalam perusahaan keluarga adalah  

(a) honesty and integrity 

Perusahaan keluarga akan selalu berusaha untuk berlaku adil dan tidak 

hanya menilai seseorang berdasarkan tingkat kemakmuran seseorang atau 

tingkatan sosialnya. 

(b) care and share 

Perusahaan keluarga akan menunjukkan keadilan, saling menghormati 

dan memahami keluarga dan para pekerja. 

(c) respect 

Perusahaan keluarga akan menunjukkan keadilan, saling menghormati 

dan memahami keluarga dan para pekerja. 

(d) unity  

Perusahaan keluarga akan selalu berusaha untuk bersatu dan melindungi 

anggota keluarga dari ancaman yang ada. (Tjiang dan Mustamu, 2014). 

Menurut Liliweri dalam Haryanto dan Harjati (2014) Dalam penanaman 

nilai keluarga dalam perusahaan, maka perusahaan tidak akan lepas dari budaya 

yang dibawa dan diciptakan oleh keluarga. Dengan penanaman nilai-nilai 

keluarga dalam perusahaan, maka perusahaan tidak akan lepas dari budaya 

yang dibawa dan diciptakan oleh keluarga, dimana budaya merupakan 

pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, 
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nilai dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar atau tanpa dipikirkan 

yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu 

generasi kepada generasi berikutnya.  

Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang salah satunya 

dilakukan oleh Utami et.al., (2017) yang hasilnya menjelaskan bahwa family 

value dan builing trust yang termasuk dalam family system memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kesuksesan suksesi di perusahaan keluarga. Hasil ini 

menjelaskan bahwa  family value dan building trust memiliki peranan penting 

dalam menentukan kesuksesan proses suksesi dalam perusahaan keluarga.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martinez et.al. (2013) menjelaskan 

bahwa transfer pengetahuan akan dapat berjalan dengan baik ketika adanya 

kepercayaan yang terbangun antara anggota keluarga, adanya keterlibatan 

pendahulu dalam melatih penerus baik  khususnya dalam hal family value yang 

diterapkan dalam perusahaan keluarga. Sehingga dengan adanya transfer 

pengetahuan tersebut penerus (successor’s) dapat memimpin dan mengelola 

perusahaan sebaik pendahulunya bahkan dapat lebih baik dari pendahulunya. 

Peter et.al. (2016) menambahkan bahwa suksesi dalam perusahaan keluarga 

(family business) adalah sesuatu yang kompleks dan merupakan proses yang 

menantang sehingga membutuhkan upaya yang serius dari semua pihak yang 

berperan didalamnya. Ketika suksesi tidak direncanakan dan dilaksanakan 

dengan matang maka akan timbul masalah pada perusahaan keluarga yang 

dipimpIn oleh generasi selanjutnya. Oleh karena itu perusahaan keluarga (family 

business) harus didukung oleh pengembangan kompetensi penerus 

(successor’s) dengan adanya perencanaan suksesi dan transfer pengetahuan 

dari pendahulu (Peter et.al., (2016), sehingga suksesi dapat berjalan lancar dan 



 7 

perusahaan keluarga dapat  terus dijalankan kegenerasi berikutnya. 

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Building Trust dan Transfer Family Value 

dalam proses persiapan suksesi pada Family Business. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tahapan membangun kepercayaan antara generasi senior 

dan generasi junior ketika persiapan suksesi family business? 

2. Bagaimana tahapan transfer family value pada persiapan suksesi family 

business? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian 

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan proses membangun tingkat kepercayaan antar 

generasi senior dan generasi junior ketika suksesi family business 

2. Untuk mendeskripsikan proses transfer value pada suksesi family 

business. 

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 

dan junior untuk dapat melakukan proses-proses membangun 

kepercayaan dan transfer family value dalam proses persiapan suksesi 
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yang baik sehingga suksesi berhasil dan perusahaan dapat bertahan.  

2. Manfaat Teoritis  

Untuk memahami konsep mengenai proses membangun kepercayaan 

dan transfer family value dalam proses persiapan suksesi di family 

business sehingga dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

suksesi dalam perusahaan keluarga khususnya di Indonesia. 

 


