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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia dewasa ini sedang mengembangkan geliat wirausaha 

sebagai salah satu profesi yang pertumbuhannya tergolong sangat gencar. 

Wirausaha dapat memperbaiki laju perekonomian di Indonesia agar lebih baik. 

Pada setiap peningkatan jumlah wirausaha yang ada, ternyata lebih dari 95% di 

dalamnya adalah perusahaan keluarga. Untuk pertama kalinya, Price Waterhouse 

Cooper (PWC) melakukan survei mengenai bisnis keluarga di Indonesia. Melalui 

hasil survei ini diperoleh data kepastian bahwa lebih dari 95% perusahaan di 

Indonesia merupakan bisnis keluarga. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai 

bisnis keluarga jika sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan 

oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. 

Family business atau bisnis keluarga merupakan suatu fenomena tersendiri 

dalam dunia bisnis. Jumlah perusahaan keluarga di dunia ini sangat banyak dan 

memiliki andil yang signifikan pada pendapatan suatu negara. Poza (2010) 

menuliskan bahwa bisnis keluarga memiliki peran yang sangat besar bagi 

perekonomian dunia dan perekonomian suatu negara secara khusus. Sebanyak 

90% perusahaan di Amerika Serikat merupakan sebuah perusahaan keluarga. 

Jumlah perusahaan keluarga (termasuk di antaranya milik perseorangan) tersebut 

ialah sebanyak 17 juta. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik yang dirilis oleh Swara Karya (2007), 

perusahaan keluarga di Indonesia adalah sebuah perusahaan swasta yang 

mempunyai kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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82,44%. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki beragam bisnis keluarga, 

dengan berbagai karakter yang unik karena dibangun, dikelola dan dimiliki oleh 

keluarga. Perusahaan besar di Indonesia diawali dari bisnis keluarga dimulai dari 

bisnis kecil kemudian dikelola secara profesional dan akhirnya menjadi menggurita. 

Pengelolaan bisnis keluarga dapat dilakukan generasi pertama, kedua dan 

seterusnya atau gabungan dari profesional dan keluarga. Sehingga tak bisa 

dipungkiri jika makin tahun, maka akan makin banyak saja perusahaan baru 

bermunculan dan menawarkan ide yang lebih baru serta lebih segar. Kemunculan 

perusahaan baru bisa jadi ancaman tersendiri bagi perusahaan yang telah lama 

berdiri. Terlebih jika perusahaan tersebut tidak mempersiapakan suksesi dalam 

bisnisnya. Suksesi dalam bisnis keluarga berdampak pada berbagai pihak yang 

terlibat, antara lain anggota keluarga yang tergabung dalam bisnis, anggota 

keluarga di luar bisnis, staf non keluarga, pemilik bisnis, pelanggan, pemasok, dan 

sebagainya. 

CV. Trimitra Sejahtera (TMS) adalah perusahaan swasta nasional yang 

bergerak dalam bidang pengadaan alat-alat teknik, perangkat keras dan peralatan 

Industri yang didirikan pada tanggal 3 Mei 2005. Sekian tahun Perusahaan ini 

berjalan dan bertahan cukup lama karena pasar untuk bisnis ini tergolong pada 

kelompok tertentu yang merupakan pasar industri. Pasar Industri adalah di mana 

pihak-pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk menghasilkan 

barang dan jasa lain. Pasar untuk usaha ini masih sangat menjanjikan, karena 

secara berkesinambungan pabrik terus bekerja dan selalu ada order, secara 

otomatis maka akan ada permintaan barang. Segmentasi berdasarkan demografis 

terdiri dari perusahaan yang memproduksi pembuatan bogie lokomotif, steamroller, 

rol gilingan pabrik gula, pengecoran, pembangunan konstruksi.  
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Alamat kantor perusahaan ini awalnya berlokasi di daerah Manukan, lalu 

pindah ke Cito Mall di Jl. A.Yani No.1, Lt.1 Blok FS 61/10 Surabaya sejak tahun 

2008. Pada tahun 2017 alamat kantor CV. TMS ini dipindahkan lagi ke Cito Mall di 

Jl. A. Yani No. 288, Lt.1 Blok FS 58/7 Surabaya sampai sekarang. Namun sejak 

tahun 2011, untuk urusan operasional maupun aktivitas administrasi ditempatkan di 

Pondok Jati Blok i No.3 Sidoarjo. Secara legalitas, akta perusahaan ini didirikan 

oleh 2 orang yaitu bapak A.Yusa’ (AY) selaku Direktur dan ibu Y.Uliani (YU) selaku 

Komanditer yang merupakan kawan dari bapak AY. Pada tahun 2017, CV. TMS 

mengalami perubahan struktur terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2017.  

Apabila suksesor berasal dari keluarga, maka tidak selalu anak laki-laki 

atau anak pertama yang dipilih menjadi penerus. Seorang anak perempuan atau 

anak bungsu secara progresif dapat terpilih sebagai penerus bisnis keluarga. 

Sebab, tanggung jawab bisnis menjadi sesuatu yang lebih penting daripada jenis 

kelamin dan urutan kelahiran (Dhewanto, dkk., 2012).  

Untuk proses pergantian kepengurursan dan peralihan tugas & kewajiban 

yang ada di CV. TMS sangat mudah tanpa perlu rapat dan diskusi yang alot dan 

panjang untuk menentukan penggantinya. Dengan kesepakatan bersama 

ditunjuklah Asti T.U (ATU) selaku anak kedua bapak AY sebagai Direktur dan 

I.K.Yumitasari (IKY) selaku anak pertama bapak AY sebagai komanditer. Jika 

dilihat dari strukturnya, terhitung sejak tanggal akta perubahan notaris, maka CV. 

TMS secara utuh menjadi bisnis keluarga (family business). Suksesor selaku 

direktur CV.TMS memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Syariah UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang diselesaikan dalam waktu 7 semester di tahun 

2015. Saat ini dia sedang menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi Syariah di 

UIN Sunan Ampel Surabaya.  
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Setelah terpilihnya seorang suksesor, maka kinerja pasca suksesi akan 

dievaluasi. Sebab kinerja pasca suksesi ini bertujuan untuk mengukur kompetensi 

yang diberikan oleh generasi penerus baik dalam hubungan antar keluarga maupun 

urusan finansial yang selama ini dimiliki perusahaan. Pengalaman eksternal 

generasi penerus sangat diperlukan agar dapat memberikan masukan buat 

perusahaan. Sebelum bergabung dengan perusahaan, pemimpin harus dapat 

mengidentifikasi motivasi generasi penerus. Di samping perencanaan dan 

persiapan, pemimpin harus mengidentifikasi attitude calon penerusnya yaitu apakah 

ia memenuhi kualifikasi seorang pemimpin (Susanto, 2007).  

Aronoff (2003) menguraikan bahwa suksesi dilakukan melalui proses yang 

cukup panjang. Suksesi sebagai proses pengalihan kekuasaan dan kepemimpinan 

dilakukan dengan berbagai langkah untuk memastikan keberlanjutan bisnis dari 

generasi ke generasi. Hal ini dilakukan karena memilih seorang suksesor sangat 

mementukan keberhasilan dan masa depan perusahaan. Karena itulah Remiasa 

dan Wijaya (2014) berpendapat bahwa pemilihan suksesor yang tepat akan 

membuat perusahaan terus bertahan dan eksis walaupun pendiri sudah tidak ikut 

campur dalam bisnis yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. 

Pada masa awal kepemimpinannya, ATU harus menghadapi tantangan yang 

tidak mudah, karena pendiri CV. TMS yaitu AY yang merupakan mentor sekaligus 

sharing partner meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2018, di usia yang ke 58 

tahun. Namun setelah AY meninggal, istri beliau yaitu ibu U. Thohiroh (UT) turut 

serta membantu mengawasi jalannya perusahaan. 

Berkaitan dengan pemilihan suksesor ini, Gunawan dan Mustamu (2015) 

merincikan bahwa terdapat tiga kriteria dalam pemilihan suksesor, yang meliputi: 

pertama, kemampuan suksesor dalam hal komunikasi, kompetensi manajerial, serta 
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kemampuan beradaptasi, kedua, kepemimpinan suksesor dalam hal transaksional 

dan transformasional, ketiga, motivasi suksesor berupa minat, komitmen, dan 

kesediaan memikul tanggung jawab. 

Ismail dan Mahfodz (2009) mengatakan bahwa terdapat 2 dimensi dalam 

pengukuran performa suksesi, yaitu: pertama, dimensi keluarga, yang terdiri dari 

hubungan dan komunikasi antar anggota keluarga terjalin baik, adanya kepercayaan 

antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain, tidak adanya konflik yang 

timbul di dalam keluarga, dan tidak adanya rasa iri hati antara saudara dalam 

keluarga; kedua, dimensi bisnis, yang meliputi adanya kepercayaan dan bentuk 

dukungan dari pihak non-family member terkait dengan pengelolaan manajemen 

di perusahaan, adanya peningkatan omset yang dicapai oleh perusahaan, dan 

kondisi arus kas perusahaan. 

Setiap bisnis, tidak terkecuali perusahaan keluarga, pasti ingin tetap 

sustainable, terutama di tengah era globalisasi yang mengakibatkan persaingan 

antar bisnis menjadi semakin ketat. Menurut Wildan (2012), adanya strategi 

keberlanjutan akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Adanya 

strategi keberlanjutan akan mempengaruhi setiap nilai yang diciptakan di dalam 

perusahaan, sehingga perusahaan akan selalu berpikir untuk tetap sustainable, 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi semua aspek operasional perusahaan.  

Pojasek (2007) mengatakan perusahaan keluarga yang sanggup untuk 

tetap eksis dan sustainable sebagai sebuah living company adalah perusahaan 

keluarga yang visioner. Hal ini menarik mengingat dalam perusahaan keluarga, 

sustainability adalah hal yang menjadi harapan yang sulit dicapai. suatu 

perusahaan keluarga perlu memikirkan masalah keberlanjutan sejak awal sebab 

rawan sekali perusahaan keluarga yang didirikan susah payah oleh generasi 

pertama harus hilang di generasi kedua atau ketiga. (Lee dan Li, 2009). 
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Sementara Northouse dalam (Thoyib, 2005) mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi kelompok 

untuk mencapai tujuan. Salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem 

manajemen perusahaan kepada para karyawan adalah kepemimpinan (leadership). 

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. 

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang dapat menjadi pemimpin 

(leader) melalui aktivitas yang terus menerus sehingga dapat mempengaruhi 

orang-orang yang dipimpinnya (followers) dalam rangka untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan. 

Sebuah bisnis tidak dapat dipisahkan dengan adanya kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kompetensi di dalam pekerjaan secara terus menerus. Terlebih 

di tengah globalisasi, persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan 

keluarga harus menyesuaikan dengan berbagai perkembangan zaman. Kompetensi 

ini bisa dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, metode kerja 

yang semakin efisien, tuntutan yang lebih tinggi dan peningkatan standar 

kualitas. Karena itulah salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap 

kelanjutan bisnis keluarga dapat dilihat melalui knowledge (pengetahuan), skill 

(keterampilan) dan attitude (sikap) proaktif dari seorang pimpinan perusahaan.  

Sebagai seorang suksesor, knowledge merupakan hal yang penting. Hal ini 

dikarenakan knowledge menjadi sebuah informasi dan dasar bagi suksesor 

dalam bertindak serta mengambil keputusan. Adapun knowledge dalam tahapan 

pelaksanaan bisnis yang harus dimiliki oleh seorang suksesor dalam (Sule dan 

Saefullah, 2005) yaitu, planning (perencanaan), organizing (perorganisasian), directing 

(pengimplementasian), dan controlling (pengawasan). Planning merupakan upaya 
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yang dilakukan dalam menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Organizing dalam hal ini merupakan proses pelaksanaan dan 

penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat sehingga bekerja 

secara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Directing 

adalah penerapan program agar bisa dijalankan sesuai rencana oleh seluruh 

pihak dalam perusahaan. Controlling yang merupakan proses evaluasi seluruh 

rangakaian kegiatan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan. 

Sedangkan skill yang berarti kemampuan yang dimiliki suksesor untuk 

melakukan aktifitas dan pekerjaan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan 

bisnis. Adapun skill yang dipergunakan oleh suksesor dalam menjalankan bisnis 

(Sule dan Saefullah, 2005) adalah Konseptual, Komunikasi dan Pengambilan 

keputusan. Conceptual skills yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, 

diagnosis dan analisis. Sedang, Human relation skills adalah keahlian memahami 

dan melakukan interaksi dengan orang lain. Decision making skills merupakan 

keahlian pengambilan keputusan dan memberikan solusi masalah yang dihadapi. 

Untuk attitude adalah tingkah laku atau perilaku seseorang dalam berinteraksi 

dengan sesama manusia atau objek tertentu. Adapun attitude yang diperlukan 

oleh suksesor (Sule dan Saefullah, 2005) ialah jujur dan tanggung jawab. Dalam hal 

bisnis, jujur adalah hal terpenting untuk menciptakan kepercayaan. Jika seorang 

pemimpin senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya 

akan menjiwai seluruh perilakunya. Jujur merupakan sesuatu hal yang wajib dimiliki 

oleh seseorang baik itu direktur, manajer maupun karyawan. Sedang Tanggung 

jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung 

jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala 

sesuatunya. 
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Perjalanan bisnis keluarga CV. TMS yang pasang surut dan cenderung 

mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, membuat suksesor 

melakukan berbagai inovasi yang sekiranya dapat menopang peningkatan hasil 

usaha di kemudian hari, terutama untuk keberlanjutan perusahaan keluarga. 

Berbagai langkah yang telah ditempuh pun lambat laun membuahkan hasil yang 

cukup positif meski kurang signifikan jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan 

pendirinya.  Adanya keinginan yang kuat dari suksesor untuk terus memajukan 

perusahaan sesuai dengan cita-cita pendirinya inilah, sehingga membuat peneliti 

merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Kompetensi Suksesor Dalam Menjalankan Bisnis Pada Cv. Tms”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

timbul dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana kondisi kompetensi 

(knowledge, skills dan attitude) suksesor dalam menjalankan bisnis pada 

CV.TMS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi kompetensi (knowledge, skills 

dan attitude) suksesor dalam menjalankan bisnis pada CV.TMS. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan berupa wawasan dalam 

pengetahuan, khususnya hasil temuan baru yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu manajemen bisnis pada umumnya. 

2. Penelitian ini memiliki implikasi bagi perkembangan ilmu manajemen 

bisnis dan merupakan bahan kajian yang menarik bagi peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

akan melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi CV. TMS 

agar dapat menjadi referensi pertimbangan dalam mengambil keputusan 

dan implementasi aktivitas perusahaan untuk generasi penerus CV. 

TMS. 

2. Penelitian ini dapat memberikan analisa secara menyeluruh tentang 

kondisi suksesor dalam menjalankan bisnis CV. TMS. 

3. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor lain 

yang berminat mengembangkan bisnis sebagai supplier atau 

pengadaan barang. 

 


