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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual 
Sumber : Data diolah 
  

Latar Belakang Permasalahan: 
Suksesi family business membutuhkan kepercayaan dari anggota keluarga yang terlibat di dalam 
perusahaan dan proses transfer value agar proses suksesi bisa berlangsung dengan baik dan 
berdampak positif pada perusahaan selanjutnya. 

Rumusan Masalah: 
1. Bagaimana tahapan membangun kepercayaan antar generasi senior dan generasi junior ketika suksesi 

family bssiness? 
2. Bagaimana tahapan transfer family value pada persiapan suksesi family business? 

 

Landasan Teori: 
1. Ghee et.al., (2015) 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.  

2. (Henry et.al., 2013) Suksesi merupakan 
sebuah kegiatan yang bertujuan untuk 
mencari orang yang tepat untuk 
tanggungjawab tertentu melalui berbagai 
macam proses hingga keputusan dibuat.  

3. Atsan (2015) Dimensi variabel Trust  
menurut Erdem dan ada tiga yakni 
competence, identification  dan 
trustworhiness Dimensi 

4. Tjiang dan Mustamu (2014) Family Value 
ada empat elemen yakni honesty and 
integrity, care and share, respect dan unity 

Penelitian Terdahulu: 
1. Sandika (2018) berjudul “Peran Delegasi Dalam 

Proses Suksesi Pada Family Business di 
Indonesia” 

2. Erdem & Atsan (2015) yang berjudul “Trust Based 
Relationships between Family Members and Long-
Term Employees of Family-Owned SMEs” 

3. Haryanto & Harjanti (2014) berjudul “Analisis 
Proses Suksesi Pada Perusahaan Keluarga 
Berbudaya Tionghoa (Studi Kasus Pada PT X)”. 

4. Lily & Praptiningsih (2014) dengan judul 
“Perancangan Model Suksesi Yang Efektif Pada 
Perusahaan Keluarga PT. ABC”. 

5. Ghee et.al., (2015) yang berjudul “Family Business 
Succession Planning: Unleashing The Key Factors 
Of Business Performance”. 
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Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh aspek kepercayaan yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan keluarga 

atau family business dalam melangsungkan suksesi dari generasi sebelumnya 

ke generasi selanjutnya. Dalam proses suksesi yang membutuhkan waktu dan 

proses tersebut membutuhkan kepercayaan dari semua anggota keluarga yang 

terlibat agar transfer family value juga bisa dilakukan secara optimal untuk 

memudahkan proses suksesi family business. Hal tersebut diperlukan untuk 

mendapatkan kesamaan visi dan misi dari semua anggota keluarga dalam 

perusahaan agar perusahaan dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan dalam membangun 

kepercayaan antar generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya, 

mendeskripsikan proses transfer value, dan mendeskripsikan tingkat 

kepercayaan dan transfer value sebagai determinan dalam keberhasilan 

pencapaian pada suksesi family business. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah penjelasan mengenai aspek-aspek kepercayaan dan family value dalam 

proses persiapan suksesi pada family business di Indonesia.  

1.2 Model Analisis 

Berdasarkan kerangka konseptual dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan oleh peneliti, maka model analisis dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 2 Model Analisis 

Sumber : Data diolah 
   

Family Business 

Model Analisis Data 

Family Value Trust 

Wawancara 

Analisis 

Penyajian Data 

Perumusan Tahapan-tahapan Building Trust dan Transfer Family Value 
dalam proses persiapan suksesi pada Family Business. 
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Berdasarkan Gambar 3.2 diketahui bahwa analisis family business dalam 

penelitian ini ditinjau berdasarkan dua variabel yakni trust dan family value. 

Pengumpulan data menggunakan  wawancara yang disusun berdasarkan 

dimensi masing-masing variabel penelitian yakni family business, trust dan family 

value. Adapun masing-masing dimensi yang digunakan untuk meninjau masing-

masing variabel yakni sebagai berikut : 

1. Dimensi Variabel Trust menurut Erdem dan Atsan (2015)  

a. Competence  : Memiliki pengetahuan luas akan banyak pekerjaan, dapat 

menjadi pemecah masalah yang cepat dan efektif, dapat berperan 

sebagai fasilitator dalam menangani masalah keluarga dan perusahaan. 

b. Identification  : Melindungi kepentingan perusahaan, sumber daya yang 

penting dan keutuhan keluarga terhadap pihak luar. Selalu berpedoman 

pada nilai-nilai keluarga, setia dan berkomitmen. 

c. Trustworthiness  : Kejujuran, dapat dipercaya, keterusterangan, 

kesungguhan, kepuasan. 

2. Dimensi Family Value Menurut Tjiang dan Mustamu (2014) 

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 

kepedulian baik pada keluarga maupun pekerja lainnya. 

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.  
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut 

akan dilakukan analisis data menggunakan metode deskriptif. Sehingga dengan 

adanya penyajian data dan analisinya maka akan dapat diketahui hubungan 

variabel Trust dan Transfer Family Value pada proses suksesi dalam Family 

Business. 


