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1. 1 Pertumbuhan Perusahaan Keluarga 2014 

& 2018 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan keluarga merupakan salah satu jenis perusahaan yang unik. 

Disebut unik karena perusahaan jenis ini dikelola oleh anggota keluarga pemilik 

perusahaan tersebut (Dana & Ramadani, 2015). Indonesia merupakan salah satu 

negara yang didominasi oleh perusahaan keluarga. Sekitar 95% perusahaan di 

Indonesia merupakan perusahaan keluarga, mereka memiliki peran penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan (IFC 

Corporate Governance Lead for East Asia and the Pacific, Chris Razook, 2016). 

Perusahaan keluarga di Indonesia memiliki pertumbuhan yang mengalami 

dinamika, seperti yang ditunjukan Gambar 1.1 berikut ini. 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perusahaan Keluarga 2014 & 2018 

Sumber : Pricewaterhouse Coopers (PwC) 2014 dan 2018 



 2 

Berdasarkan data dari Gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 

2018, pertumbuhan perusahaan keluarga mengalami penurunan sebesar 1% 

menjadi 87%. Penulis memiliki perusahaan keluarga yang bergerak di industri 

makanan. Industri makanan seperti industri dari perusahaan keluarga penulis 

memiliki laju pertumbuhan dari tahun 2013 hingga tahun 2018, seperti yang 

ditunjukan Gambar 1.2 berikut ini. 

Gambar 1.2 Pertumbuhan Perusahaan Industri Makanan dan Minuman 
2013-2018 
Sumber : Lokadata 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) 

 Pada Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang bergerak di 

industri makanan dan minuman mengalami laju pertumbuhan pada tahun 2014 

sebesar 9,49% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 9,23%. Sejak tahun 2013 laju 

pertumbuhan pada industri makanan dan minuman mengalami fluktuasi.  

Penulis merupakan anggota dari komunitas Guild Family Business 

Universitas Ciputra. Universitas Ciputra merupakan salah satu kampus yang 

menyediakan Guild Family Business. Di dalam Guild Family Business ini 

mahasiswa diajarkan dan dilatih untuk mendapatkan kepercayaan orang tua, cara 

1. 2 Pertumbuhan Perusahaan Industri Makanan dan 

Minuman 2013-2018 
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menyampaikan family value pada perusahaan, dan teori-teori terkait dengan Family 

business. Selain pembelajaran akademis, dalam Guild Family Business Universitas 

Ciputra juga membekali mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan diluar kampus, hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi 

suksesor perusahaan keluarga. Berikut merupakan jenis-jenis kegiatan tersebut, 

antara lain (1) Family Business Expo, (2) Family Business Olympic, (3) Company 

Visit, (4) Bootcamp, (5) Parent’s Gathering, dan (6) Canton Fair. 

Gambar 1.3 Kegiatan Guild Family Business Universitas Ciputra 
Sumber : data diolah 
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Keterangan Gambar 1.3 : Family Business Expo (kiri atas), Family Business Olympic (kanan atas), 
Company Visit (kiri tengah), Bootcamp (kanan tengah), Parent’s Gathering (kiri bawah), Canton 
Fair (kanan bawah) 

 
Tujuan diadakannya family business expo, company visit, dan Canton fair 

adalah agar mahasiswa bisa belajar dan menambah informasi baru dari berbagai 

sumber, mahasiswa juga bisa melihat dari lebih banyak perspektif yang ada 

sehingga mahasiswa mendapatkan inspirasi dan insight baru. Mahasiswa 

diharapkan untuk bisa mendapatkan inovasi baru yang dapat diaplikasikan pada 

perusahaan keluarga masing-masing. Dalam kegiatan Family Business Olympic 

mahasiswa diharapkan untuk bisa membangun relasi antar sesama generasi penerus 

(suksesor) perusahaan keluarga dan dapat mengembangkan kepemimpinan, 

keterampulan dan empati dari beberapa games. Sedangkan dalam kegiatan 

Bootcamp dan Parent’s Gathering mahasiswa diajarkan dan dilatih untuk bisa 

menciptakan komunikasi yang baik dengan orang tua, selain itu mahasiswa juga 

diarahkan untuk membuat target kerja dan komitmen bersama orang tua. 

Salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan perusahaan keluarga adalah 

dengan melakukan persiapan perencanaan dan pembentukan calon penerus, hal ini 

biasa disebut dengan suksesi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa 

Guild Family Business Universitas Ciputra sejalan dengan persiapan dan 

perencanaan suksesi pada calon suksesor perusahaan keluarga. Suksesi merupakan 

proses pendiri perusahaan untuk mentransfer pengetahuan dan modal intelektual 

kepada generasi selanjutnya (Musidora & Mustamu, 2015). Berdasarkan dari 

1. 3 Kegiatan Guild Family Business 

Universitas Ciputra 
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1. 4 Data Survei Tantangan yang dihadapi Perusahaan Keluarga di Indonesia 

pengertian suksesi tersebut, suksesi menjadi tantangan bagi perusahaan keluarga 

seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.4 

 

Gambar 1.4 Data Survei Tantangan yang dihadapi Perusahaan Keluarga di 
Indonesia 
Sumber : Pricewaterhouse Coopers (PwC) 2018 

Pada Gambar 1.4 dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi 

tantangan dalam perusahaan keluarga. Salah satu dari beberapa tantangan yang 

dialami oleh 33% perusahaan keluarga di Indonesia adalah suksesi. Menurut 

Gambar 1.4 sebanyak 41 perusahaan keluarga mengalami kesulitan dalam 

menjalankan suksesi. Suksesi merupakan hal yang sulit yang harus dilewati oleh 

perusahaan keluarga demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Melihat fenomena 

tersebut, banyak bisnis keluarga yang telah didirikan oleh generasi pertama selama 

puluhan tahun, dan akhirnya gagal karena generasi penerus tidak dapat mengontrol 

dan mengoperasikan perusahaan. Dalam hal ini, alasan utama kegagalan adalah 

generasi pemilik berikutnya tidak dapat mempersiapkan perencanaan suksesi, dan 

bisnis keluarga tidak memiliki strategi jangka panjang serta kurang memahami 

proses dan rencana (Kamener & Putri, 2017). Fenomena ini sejalan dengan temuan 

Lembaga Penelitian Bisnis Keluarga Kamener & Putri (2017), yaitu sekitar 70% 
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usaha keluarga gagal pada generasi kedua, dan 30% keluarga mampu bertahan pada 

generasi kedua, generasi ketiga menyumbang 12%, dan 3% di generasi keempat.  

Salah satu masalah penyebab fenomena tersebut adalah ketidakadaan 

perencanaan suksesi baik dari founder maupun suksesor. Hal ini sejalan dengan 

hasil survey Jakarta Consulting Group (2014) pada perusahaan keluarga di 

Indonesia dimana ternyata sebagian besar perusahaan keluarga di Indonesia belum 

mempersiapkan generasi penerus sebesar 67,8 persen, sisanya 32,3 persen pemilik 

perusahaan keluarga di Indonesia beranggapan bahwa generasi muda atau 

penerusnya tidak memiliki minat untuk berpartisipasi di perusahaan. Hal tersebut 

juga merupakan sebuah masalah yang datang dari pengaruh Founder perusahaan 

keluarga tersebut. Alasan lain yang menjadi pengaruh terhadap keberhasilan 

suksesi adalah adanya manager dari luar anggota keluarga. Hal ini memiliki dua 

perspektif, yaitu di satu sisi, manajer eksternal menyiratkan hilangnya kendali dan 

menyebabkan kebutuhan pemantauan yang meningkat. Di sisi lain, manajer 

eksternal dapat menjadi perpanjangan tangan yang berharga untuk kumpulan 

sumber daya manusia di perusahaan keluarga (Lutz & Schraml, 2011). 

Atas dasar tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti apakah 

keberhasilan suksesi perusahaan keluarga dipengaruhi oleh perencanaan suksesi, 

pengaruh founder, dan kepemimpinan dari luar anggota keluarga. Maka dari itu 

dapat diambil judul “Analisis Keberhasilan Suksesi Perusahaan Keluarga 

Mahasiswa Universitas Ciputra”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diajukan berdasarkan pada latar belakang tersebut 

adalah: 

1. Apakah perencanaan suksesi berpengaruh terhadap keberhasilan suksesi 

perusahaan keluarga mahasiswa Universitas Ciputra? 

2. Apakah kepemimpinan dari luar anggota keluarga berpengaruh terhadap 

keberhasilan suksesi perusahaan keluarga mahasiswa Universitas Ciputra? 

3. Apakah pengaruh founder berpengaruh terhadap keberhasilan suksesi 

perusahaan keluarga mahasiswa Universitas Ciputra? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diajukan, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perencanaan suksesi terhadap keberhasilan suksesi 

perusahaan keluarga mahasiswa Universitas Ciputra 

2. Mengetahui pengaruh kepemimpinan dari luar anggota keluarga terhadap 

keberhasilan suksesi perusahaan keluarga mahasiswa Universitas Ciputra 

3. Mengetahui pengaruh founder terhadap keberhasilan suksesi perusahaan 

keluarga mahasiswa Universitas Ciputra 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini berguna sebagai 

referensi dan tambahan informasi bagi dosen, akademisi dan pelaku bisnis 

perusahaan keluarga baik founder maupun suksesor. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

pelaku family business untuk mencapai keberhasilan suksesi perusahaan 

keluarga. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, menghindari pembahasan 

yang meluas, maka penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh 

perencanaan suksesi, manager luar anggota keluarga dan founder terhadap 

keberhasilan suksesi perusahaan keluarga.  


