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  ABSTRAK 
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Artikel diterima 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

dapat merefleksikan family business brand dalam perspektif 

generasi penerus perusahaan keluarga. Pengumpulan data 

penelitian disebarkan sebanyak 135 responden pada generasi 

penerus perusahaan keluarga yang tergabung dalam family 

business community Universitas Ciputra angkatan tujuh, delapan, 

dan sembilan yang mayoritas sudah pernah terlibat dalam 

perusahaan keluarga, pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan 

metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 

adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling (SEM 

PLS) dengan bantuan program smartPLS 3.0. Hasil analisis pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Family Business Brand dapat 

terefleksikan oleh faktor Family Firm Identity, Family Firm 

Image, dan Family Firm Reputation. Faktor Family Firm Identity 

terdiri dari pengaruh keluarga, nilai tujuan keluarga, tempat asal 

perusahaan, nama bisnis/ perusahaan keluarga, dan tumpang 

tindih nilai bisnis keluarga. Faktor Family Firm Image terdiri dari 

penggambaran perjanjian keluarga, saluran atau channel yang 

digunakan, perilaku anggota yang mencerminkan nilai-nilai, dan 

sejarah pengorbanan bisnis keluarga. Faktor Family Firm 

Reputation terdiri dari visi kepemimpinan perusahaan, lingkungan 

tempat kerja, dan kinerja keuangan perusahaan 
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ABSTRACT 

 

This research in done to find out the factors that can reflect 

family business brand in the perspective of family business next 

generation. Research data collection is distributed as many as 135 

respondents to the next generation of family companies that join 

seventh, eight, and ninth batch of Universitas Ciputra in which 

majority are those who have involved in family business. 

Sampling is done with non-probability sampling technique 

method and purposive sampling method. Data analysis method 

that is used Partial Least Square Structural Equation Modeling 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perusahaan keluarga yang cukup 

besar dengan presentase 95% menurut data yang dihasilkan oleh International Finance 

Corporation (2016). Rock (1991, dalam Cakranegara et al, 2018) menyatakan bahwa 

perusahaan keluarga atau family business adalah suatu perusahaan yang pemegang 

kepemilikan saham terbesar adalah sebuah keluarga dan posisi pengelola (manajemen) 

dikuasai oleh anggota keluarga serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak 

mereka nantinya sebagai pengelola. Pernyataan Rock (1991) juga didukung oleh Handler 

(1989, dalam Zehrer & Leiß, 2020) yang juga menyatakan bahwa perusahaan keluarga 

dikendalikan oleh anggota keluarga yang berkelanjutan lintas generasi dengan tujuan adanya 

transfer kepemilikan dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Price Waterhouse Cooper 

menjelaskan dalam hasil survei yang dilakukan kepada para incumbent bahwa saat ini pendiri 

sudah mempersiapkan rencana terhadap generasi selanjutnya dimana sebesar 62% pemimpin 

perusahaan ingin generasi penerusnya sukses dalam mengambil ahli perusahaan keluarga 

(PWC 2019).  

Menurut hasil survei dengan 12 macam pasar serta karyawan bisnis keluarga sebagai 

sampelnya mendapatkan hasil terkait dengan perencanaan pengalihan kepemimpinan pada 

generasi penerus menimbulkan kekhawatiran seperti krisis kredibilitas dan kepemimpinan 

generasi penerus pada saat melanjutkan kepemimpinan perusahaan keluarga. Karyawan dalam 

bisnis keluarga mengatakan bahwa generasi penerus akan salah dalam mengelola perusahaan 

keluarganya sebesar 63% (Edelman Trust Barometer, 2017). Perusahaan harus menyikapi 

(SEM PLS) with the help of smartPLS 3.0 program. The results 

of the analysis in this research indicate that Family Business 

Brand can be reflected by the factors of Family Firm Identity, 

Family Firm Image, and Family Firm Reputation. Family Firm 

Identity factors consist of family influence, family goal value, 

company origin, name of family business / company, and 

overlapping family business value. The Family Firm Image 

factors consist of the description of family agreement, the channel 

or channel that is used, the behavior of members that reflect 

values, and the history of family business sacrifice. Family Firm 

Reputation factors consist of the company's leadership vision, 

workplace environment, and company financial performance. The 

results of data process show that the factors that reflect the Family 

Business Brand in the perspective of next generation are if it is 

sorted from the highest that is, family firm identity factor, family 

firm image factor, and family firm reputation factor. 
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kekhawatiran tersebut seawal mungkin sebelum generasi baru mengambil alih kepemilikan, 

mereka harus sepenuhnya terlatih dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk 

menjalankan bisnis dengan cara pendahulu atau generasi pendahulunya dapat melakukan 

pembelajaran pengetahuan mengenai perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Hautala 

(2006, dalam Uwamahoro & Twesige, 2020) melalui penelitiannya  menemukan bahwa 

perusahaan keluarga dapat berkelanjutan hanya jika kepemilikan, manajemen, dan juga 

pengetahuan diserahkan kepada keturunan yaitu anak-anaknya. 

Keuntungan salah satu bisnis keluarga yaitu anggota keluarga merupakan sumber daya 

yang berharga dalam perusahaan (Kim & Gao, 2013; dalam Telling & Goulding, 2020). 

Habbershon & Williams (1999, dalam Kotlar & Chrisman, 2018) menggambarkan 

kekeluargaan sebagai kumpulan unik sumber daya yang diciptakan oleh interaksi keluarga 

dan bisnis. Keunggulan bersaing atau kompetitif dapat menjadi keunggulan dari perusahaan 

untuk menciptakan kompetisi yang lebih efektif dalam pasarnya (Porter, 2003; dalam Daengs 

et al, 2019). Salah satu upaya perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor dalam produk 

dan jasa bisnis keluarganya adalah menciptakan merek (Barroso et al, 2019). 

Merek dalam perusahaan keluarga berbeda dengan perusahaan non–keluarga lainnya 

karena merek bisnis keluarga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan sumber 

istimewa yang berharga yaitu salah satunya dengan menunjukkan sifat dari keluarga 

perusahaan sehingga dapat menjadi nilai tambah tersendiri  (Craig et al, 2008; dalam 

Astrachan & Botero, 2017). Menurut tinjauan Astrachan et al  (2018) terhadap literatur 

menunjukkan tiga pandangan atau konseptualisasi dari merek bisnis keluarga. Konsep 

pertama adalah The identity view of the family business brand atau tampilan identitas merek 

bisnis keluarga berfokus pada apa yang pemilik dan pemimpin bisnis keluarga percaya 

tentang organisasi mereka, yang mencakup karakteristik mereka memandang sebagai faktor 

pembeda bisnis mereka sehingga faktor ini lebih kepada bagian internal perusahaan.  

Konsep kedua yaitu The image view of the family business brand  atau pandangan gambar 

merek bisnis keluarga berkaitan dengan apakah dan bagaimana pemilik atau pemimpin bisnis 

memilih untuk menggambarkan sifat keluarga mereka bisnis kepada pemangku kepentingan 

di dalam dan di luar bisnis (yaitu, citra adalah apa yang diproyeksikan oleh para pemimpin 

dan pemilik bisnis keluarga kepada dunia dengan keyakinan bahwa proyeksi mereka akan 

menciptakan citra perusahaan dalam pikiran para pemangku kepentingan yang sangat cocok 

dengan esensi perusahaan). Konsep terakhir adalah The reputation view of the family business 

brand atau pandangan reputasi merek bisnis keluarga menangkap persepsi unik yang 
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dipandang oleh pemangku kepentingan eksternal sebagai faktor pembeda untuk perusahaan 

keluarga  dengan perusahaan lainnya. Maka secara garis besar branding pada bisnis keluarga 

terdiri dari komponen family firm identity, family firm image, dan family firm reputation 

(Astrachan et al, 2018). 

 

KAJIAN LITERATUR 

Teori Identitas Organisasi (Organizational Identity Theory) 

 Teori identitas organisasi adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan 

persepsi bersama anggota organisasi mengenai bagaimana perusahaan keluarga dikenal 

sebagai organisasi (Balmer et al, 2007; dalam Astrachan & Botero, 2017). Identitas organisasi 

pertama kali diusung oleh Albert dan Whetten, 1985 dengan menjelaskan bahwa sebuah 

identitas organisasi akan  mencakup nilai-nilai inti dan kepercayaan dari suatu organisasi yang 

anggotanya dianggap sebagai  paling sentral, khas, dan bertahan lama (Albert & Whetten, 

1985). 

Family Business Brand 

 Perusahaan keluarga memanfaatkan brand sebagai keunikan dari organisasinya yaitu 

seperti yang dikemukakan oleh Simon (2009, dalam Botero, 2017) bahwa brand dapat 

menjadi pembeda merek perusahaan keluarga dan non – keluarga bahwa kedua organisasi ini 

ada karena alasan yang berbeda yaitu perusahaan keluarga bertujuan untuk menyediakan dan 

merawat anggota keluarganya sedangkan tujuan utama non – keluarga  adalah menyediakan 

barang dan jasa untuk keuntungan ekonomi. Merek bisnis keluarga dapat didefinisikan 

sebagai komunikasi formal dan informal dari elemen keluarga suatu perusahaan (yaitu 

keterlibatan keluarga dalam perusahaan), yang mengarah pada asosiasi dan harapan dalam 

pikiran para pemangku kepentingan dan membantu membedakan perusahaan-perusahaan 

keluarga dari yang lain (Astrachan, 2018). 

Family Business Brand Identity 

 Elemen utama merek perusahaan adalah identitasnya. Identitas merek perusahaan 

inilah yang membuat merek perusahaan unik dan relevan sehingga dapat dibandingkan 

dengan pesaing (Kapferer, 2008; dalam Iglesias et al, 2019). Tagiuri & Davis (1996, dalam 

Wielsma & Brunninge, 2019) Menyatakan bahwa dalam perusahaan keluarga, identitas 

organisasi terdiri dari kombinasi identitas keluarga pemilik dan identitas bisnis. Sejak awal 

mula perusahaan keluarga didirikan , bisnis keluarga sering kali dikaitkan dengan nama 

keluarga sehingga koneksi keluarga memainkan peran penting dalam kemampuan perusahaan 

untuk memobilisasi sumber dayanya (Aldrich & Cliff 2003; dalam Craig et al, 2008). 
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Identitas merek bisnis keluarga dapat berpengaruh dalam keunggulan kompetitif perusahaan 

keluarga dimana identitas merek keluarga dapat dianggap sebagai sumber daya yang langka, 

berharga, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti (Carney, 2005; dalam Fotea, 2020). 

Family Business Brand Image 

 Image atau citra perusahaan keluarga akan mencerminkan apa yang ingin disampaikan 

perusahaan keluarga kepada eksternal atau bagaimana perusahaan ingin dirasakan oleh 

pendengarnya secara beragam (Brown, 2006; Astrachan et al, 2018). Perbedaan citra yang 

ditunjukkan dapat memudahkan konsumen untuk mengalami keunikan, tidak mudah untuk 

ditiru, dan keaslian perusahaan keluarga akan terjaga  (Gursoy & Lu, 2015). Konsep ini 

berfokus pada cara pemilik bisnis keluarga memilih untuk menggambarkan sifat keluarga 

organisasi mereka (Astrachan et al, 2018). 

Family Business Brand Reputation 

Reputasi bisnis keluarga telah didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan dari publik 

terhadap perilaku organisasinya  dari waktu ke waktu (Berens & Van Riel, 2004; dalam 

Shahani et al, 2019). Reputasi perusahaan keluarga dapat berfungsi sebagai kualitas 

perusahaan yang akan menjadi peluang investasi karena keluarga biasanya memandang 

perusahaan keluarganya sebagai penggambaran sifat dirinya sendiri (Dyer & Whetten, 2006; 

dalam Kashmiri & Mahajan, 2010). Perusahaan keluarga selalu termotivasi untuk melindungi 

reputasi perusahaan keluarga karena reputasi adalah aset yang kuat  dan bisa dijadikan sebagai 

warisan keluarga yang dapat ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya (Craig et al, 

2007). 

Penelitian pertama dilakukan oleh Astrachan et al (2018) dengan tujuan penelitian yaitu 

untuk mengusulkan konseptualisasi multidimensi dari merek bisnis keluarga yang muncul 

dari penelitian sebelumnya dan pengamatan sendiri tentang bisnis keluarga yang sebenarnya. 

Dalam penelitian ini telah menunjukkan tiga komponen yang mendasar yaitu komponen 

identitas merek dengan mengambil sudut pandang pemilik serta pemimpin organisasi yang 

menggambarkan organisasi mereka. Komponen yang kedua yaitu penggambaran merek 

dengan mencerminkan karakteristik pesan dan bagaimana pesan dikomunikasikan. Komponen 

yang terakhir yaitu reputasi merek dengan menggambarkan persepsi umum yang dimiliki 

pemangku kepentingan tentang organisasi dan mengambil perspektif penerima merek. 

Keterkaitan penelitian terdahulu ini dapat membantu penelitian ini dalam membangun 

pengetahuan serta mendalami bagaimana family business brand sebenarnya. 
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Penelitian kedua dilakukan oleh Binz et al (2013), dalam penelitian ini peneliti bertujuan 

untuk menyelidiki persepsi konsumen yang berbeda pada perusahaan keluarga. Penelitian ini 

juga mengkaji terkait indikator yang membentuk family firm reputation, indikator tersebut 

dimanfaatkan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan dan konsumen 

mengenai persepsi terhadap perusahaan keluarga. Indikator yang disebutkan dalam penelitian 

Binz et al (2013) tersebut juga menjadi acuan dalam penelitian ini dikarenakan kesesuaian 

terhadap topik yang diangkat yaitu family firm reputation dalam family business brand. 

Penelitian Binz et al (2013) menemukan bahwa identitas merek berbasis keluarga ternyata 

dapat meningkatkan kemampuan perusahaan keluarga karena dapat membantu dalam 

membangun reputasi yang baik serta hubungan pelanggan yang kuat, positif, dan bertahan 

lama. 

Penelitian ketiga oleh Wielsma & Brunninge (2019) memberikan kontribusi pemahaman 

tentang masalah identitas dalam perusahaan keluarga, dengan memahami bagaimana 

hubungan identitas dengan bisnis keluarga dapat mempengaruhi pilihan generasi berikutnya. 

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan identitas dalam konteks keluarga perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa identitas perusahaan keluarga dapat 

mempengaruhi identitas keluarga bisnis baik pada tingkat kelompok maupun individu yang 

dampaknya terwujud dalam pilihan pribadi para anggota keluarga. Pilihan ini dimotivasi oleh 

keinginan untuk mempertahankan warisan keluarga, di mana kepemilikan perusahaan 

merupakan fitur identitas utama. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memahami 

keterkaitan merek bisnis keluarga dengan identitas perusahaan yang saling 

berkesinambungan. 

Penelitian keempat oleh Motoc (2019) membahas tentang salah satu elemen kunci 

kesuksesan bisnis keluarga terletak pada komunitas perusahaan dengan citra atau image yang 

baik. Merek saat ini tidak hanya menawarkan manfaat fungsional tetapi juga emosional, 

sehingga dapat dibedakan satu dengan lainnya. Bisnis keluarga seringkali dikaitkan dengan 

nilai-nilai yang muncul secara sosial dalam branding modern. Perusahaan keluarga secara 

tradisional dikenal karena kepercayaan dan integritasnya, sehingga sekarang mereka harus 

lebih memperhatikan citra atau image mereka dan mengembangkan strategi cerdas untuk 

melindunginya. Reputasi perusahaan  merupakan aset tidak berwujud yang diakui dan dinilai 

oleh para pemangku kepentingan. Citra dan reputasi bisnis keluarga mempengaruhi 

perusahaan baik faktor keuangan maupun non keuangan. Penelitian ini memberikan 

penjelasan secara lebih dalam tentang bagaiaman image dan reputation sangat berpengaruh 

pada identitas merek perusahaan. 
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Penelitian kelima dilakukan oleh Astrachan & Botero (2017). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menyelidiki mengapa perusahaan keluarga memutuskan untuk mempromosikan 

merek bisnis keluarga dalam upaya mengkomunikasikan pada pemangku kepentingan yang 

berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menentukan objek dan 

mengumpulkan responden berdasarkan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah 

persatuan antar keluarga dan identitas bisnis di perusahaan keluarga dapat menjadi pendorong 

untuk mengkomunikasikan merek bisnis keluarga. Harapan yang dimiliki oleh pemilik bisnis 

keluarga mengenai efek mengkomunikasikan sifat bisnis keluarga dari sebuah perusahaan 

juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Keterkaitan penelitian terdahulu 

ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana tanggapan atau pandangan 

perusahaan keluarga terhadap merek bisnis keluarga 
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Gambar 1.1 Kerangka Alur Berpikir 

 

Pengaruh keluarga (X.1.1) 

Family Firm 

Identity  

(X.1) 

Tingkat kepemilikan (X.1.2) 

 
Nilai tujuan keluarga (X.1.3) 

Ukuran umur perusahaan (X.1.4) 

Model industri bisnis (X.1.5) 

Tempat asal perusahaan (X.1.6) 

Ikatan komunitas (X.1.8) 

Tumpang tindih nilai bisnis (X.1.9) 

Kehadiran peran keluarga (X.1.10) 

Family Business 

Brand Dalam 

Perspektif Generasi 

Penerus 

(Y) 

Sejarah kepemilikan (X.1.12) 

Family Firm 

Image 

 (X.2) 

Tingkat promosi keluarga (X.2.1) 

Karakterisasi keluarga (X.2.2) 

Penggambaran perjanjian keluarga (X.2.3) 

Saluran yang digunakan (X.2.4) 

Pemangku kepentingan (X.2.5) 

n 
Arsitektur merek (X.2.6) 

Pemahaman nilai merek (X.1.11) 

Perilaku anggota yang mencontohkan nilai-nilai 

(X.2.7)  

Sejarah pengorbanan bisnis keluarga (X.2.8) 

Profesionalisme perusahaan (X.2.9) 

Daya tarik emosional (X.3.1) 

Visi kepemimpinan (X.3.2) 

Produk layanan perusahaan (X.3.3) 

Lingkungan tempat kerja (X.3.4) 

Tanggung jawab sosial lingkungan (X.3.5) 

Kinerja keuangan (X.3.6) 

Family Firm 

Reputation (X.3) 

Nama bisnis keluarga  (X.1.7) 

Sumber: Data diadaptasi dari Astrachan et al (2017) dan Binz et al (2013) 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana menurut Creswell 

(2018:41) Penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori-teori obyektif dengan 

memeriksa hubungan antara variabel yang dapat diukur pada instrument sehingga data 

bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah para generasi penerus perusahaan keluarga yang tergabung atau terdaftar sebagai 

anggota family business community Universitas Ciputra yang juga tergabung dalam guild 

family business Universitas Ciputra. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

non-probability sampling dan metode sampling purposive sampling. Sampel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah tiga angkatan (2016, 2017, dan 2018) yang tergabung dalam 

Family Business Community Universitas Ciputra dengan tujuan pemilihan sampel 

dikarenakan sudah berkontribusi pada perusahaan keluarganya. Menurut Hair et al (2014) 

setidaknya jumlah minimal sampel lima sampai sepuluh kali lebih banyak dari jumlah 

indikator maka dalam penelitian ini jumlah indikator 27 dikali lima menjadi 135 responden 

yang akan dijadikan sampel penelitian..  

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel  

Variabel/ 

Faktor 

Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

1. Family 

Firm 

Identity 

Tampilan 

identitas merek 

bisnis keluarga 

berfokus pada 

apa yang 

pemilik dan 

pemimpin bisnis 

keluarga 

percaya benar 

tentang 

organisasi 

mereka. 

1. Pengaruh keluarga 

2. Tingkat 

kepemilikan 

keluarga 

3. Nilai dan tujuan 

keluarga 

4. Ukuran umur 

perusahaan  

5. Model industri 

bisnis 

6. Tempat asal 

7. Nama keluarga 

bisnis yang 

ditampilkan 

8. Ikatan komunitas 

9. Kehadiran  peran 

keluarga 

10. Tumpang tindih 

nilai bisnis 

11. Pemahaman 

tentang nilai merek  

12. Kebanggaan 

sejarah 

kepemilikan bisnis  

1. Saya merasa keluarga 

berpengaruh terhadap 

pembentukan  identitas 

bisnis keluarga. 

2. Saya merasa tingkat 

kepemilikan keluarga 

berpengaruh pada 

penentuan identitas 

perusahaan. 

3. Saya merasa nilai tujuan 

keluarga saya berpengaruh 

pada identitas perusahaan. 

4. Saya merasa ukuran umur 

perusahaan berpengaruh 

pada identitas perusahaan. 

5. Saya merasa model industri 

bisnis saya berpengaruh 

pada identitas perusahaan. 

6. Saya merasa tempat asal 

perusahaan dapat 

menggambarkan identitas 

perusahaan. 

7. Saya merasa nama bisnis 

keluarga yang dibagikan 

sudah menggambarkan 

identitas perusahaan. 

Astrachan, 

et al 

(2018) 
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8. Saya merasa ikatan 

komunitas dapat membantu 

identitas perusahaan. 

9. Saya merasa kehadiran 

peran keluarga dalam 

manajemen berpengaruh 

pada identitas perusahaan. 

10. Saya merasa tumpang 

tindih nilai bisnis keluarga 

berpengaruh terhadap 

penggambaran identitas 

perusahaan. 

11. Saya merasa sudah 

memahami tentang nilai 

yang ada pada identitas  

merek perusahaan saya 

12. Saya merasa sejarah 

kebanggan atas 

kepemilikan bisnis keluarga 

dapat berperan dalam 

penggambaran identitas 

perusahaan. 

 

2. Family 

Firm 

Image 

Pandangan 

gambar merek 

bisnis keluarga 

berkaitan 

dengan apakah 

dan bagaimana 

pemilik dan 

pemimpin bisnis 

memilih untuk 

menggambarkan 

sifat keluarga 

mereka bisnis 

kepada 

pemangku 

kepentingan di 

dalam dan di 

luar bisnis. 

1. Tingkat promosi 

keluarga 

2. Karakterisasi 

keluarga 

3. Penggambaran 

keluarga dalam 

perjanjian keluarga  

4. Saluran yang 

digunakan 

5. Pemangku 

kepentingan 

(stakeholders) 

6. Arsitektur merek 

7. Perilaku anggota 

yang 

mencontohkan 

nilai-nilai 

8. Sejarah 

pengorbanan 

keluarga untuk 

bisnis 

9. Profesionalisme 

perusahaan  

1. Saya merasa tingkat 

promosi keluarga dapat 

berpengaruh dalam 

menggambarkan image 

perusahaan. 

2. Saya merasa karakter dari 

keluarga dapat membantu 

dalam menggambarkan 

image perusahaan. 

3. Saya merasa komitmen 

perjanjian yang keluarga 

sampaikan berpengaruh 

dalam image perusahaan. 

4. Saya merasa channels yang 

digunakan oleh perusahaan 

dapat menentukan image 

perusahaan. 

5. Saya merasa para 

stakeholder dapat 

berpengaruh pada image 

perusahaan. 

6. Saya merasa arsitektur 

merek bisnis keluarga saya 

sudah dapat 

menggambarkan image 

perusahaan. 

7. Saya merasa perilaku 

anggota keluarga yang 

mencerminkan nilai 

keluarga dapat 

menggambarkan image 

perusahaan. 

8. Saya merasa sejarah 

pengorbanan keluarga 

untuk pendirian bisnis 

dapat menjadi image 

perusahaan.  

Astrachan 

et al 

(2018) 
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9. Saya merasa tingkat 

profesionalisme dalam 

perusahaan keluarga dapat 

mempengaruhi image 

perusahaan. 

3. Family 

Firm 

Reputati

on 

Pandangan 

reputasi merek 

bisnis keluarga 

menangkap 

persepsi unik 

yang dipandang 

oleh pemangku 

kepentingan 

eksternal 

sebagai faktor 

pembeda untuk 

perusahaan 

keluarga  

dengan 

perusahaan 

lainnya. 

1. Daya tarik 

emosional 

2. Produk 

layanan 

perusahaan 

3. Visi 

kepemimpinan 

4. Lingkungan 

tempat kerja 

5. Tanggung 

jawab sosial 

lingkungan 

6. Kinerja 

keuangan 

1. Saya merasa bangga 

terhadap perusahaan 

keluarga saya. 

2. Saya merasa perusahaan 

keluarga saya selalu 

memiliki inovasi terbaru. 

3. Saya merasa perusahaan 

keluarga saya memiliki visi 

kepemimpinan yang jelas 

untuk kedepannya  

4. Saya merasa lingkungan 

kerja perusahaan saya 

tertata dengan baik. 

5. Saya merasa perusahaan 

saya adalah perusahaan 

yang bertanggung jawab 

kepada lingkungan sosial 

sekitar.  

6. Saya merasa perusahaan 

saya memiliki rekor yang 

kuat dalam keuangan. 

Binz et al 

(2013) 

 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Uji validitas diskriminan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan nilai cross 

loading sebagai acuan. Indikator dinyatakan memenuhi validitas diskriminan jika nilai cross 

loading indikator pada variabelnya menunjukkan nilai paling besar diantara variabel lainnya. 

Setelah mengeliminasi 15 indikator yang tidak valid maka nilai cross loading mengalami sedikit 

perubahan, namun dengan menghilangkan indikator tidak merubah makna variabel dari indikator 

tersebut. Berikut adalah hasil uji validitas diskriminan: 
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Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas Diskriminan  

 

X.1 

(Family Firm 

Identity) 

X.2 

(Family Firm 

Image) 

X.3 

(Family Firm 

Reputation) 

Y 

(Family Business 

Brand) 

X.1.1 0.846 0.738 0.601 0.812 

X.1.3 0.825 0.760 0.582 0.806 

X.1.4 0.300 0.218 0.288 0.293 

X.1.6 0.776 0.652 0.586 0.745 

X.1.7 0.835 0.747 0.621 0.813 

X.1.9 0.866 0.791 0.605 0.842 

X.2.3 0.842 0.883 0.621 0.871 

X.2.4 0.787 0.853 0.640 0.841 

X.2.7 0.714 0.884 0.547 0.796 

X.2.8 0.763 0.821 0.588 0.805 

X.3.2 0.595 0.559 0.884 0.715 

X.3.4 0.618 0.558 0.855 0.716 

X.3.6 0.652 0.611 0.798 0.735 

Sumber: Data diolah Peneliti (2020) 

Hair, et al (2017) mengungkapkan bahwa nilai cross loading akan memenuhi 

persyaratan valid yaitu dengan memiliki nilai > 0,70 untuk setiap indikator. Pada Tabel 4.7 

dan 4.8 nilai angka yang bewarna kuning menunjukkan hasil nilai cross loading pengolahan 

data dan membandingkan nilai cross loading awal dan akhir. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh terlihat mayoritas indikator  dalam penelitian ini  memiliki validitas diskriminan 

yang baik 

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan setelah uji validitas untuk membuktikan akurasi ketepatan 

indikator dalam mengukur variabel. Variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai 

cronbach’s alpha dan composite reliability yang lebih besar dari 0,7 (Hair et al 2017). Berikut 

adalah nilai cronbach’s alpha dan composite reliability  dalam penelitian ini: 

Setelah menghilangkan 15 indikator yang tidak valid, nilai uji construct mengalami sedikit 

perubahan, tetapi dengan menghilangkan indikator tidak merubah makna variabel dari indikator 

tersebut. Berdasarkan Tabel 4.9, terlihat bahwa nilai composite reliability dan cronbach’s 

alpha semua variabel di atas 0,7. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa keseluruhan 
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variabel telah memenuhi composite reliability dan cronbach’s alpha maka dapat dikatakan 

reliabel untuk mengukur variabel latennya dan akan menghasilkan nilai yang sama jika 

dilakukan pengujian secara berulang. 

 

PEMBAHASAN 

Family Business Brand direfleksikan dari tiga faktor yaitu family firm identity, family 

firm image, dan family firm reputation (Astrachan et al, 2018). Penelitian ini menggunakan 

faktor-faktor tersebut serta indikator yang ada didalamnya sebagai acuan untuk diteliti pada 

generasi penerus perusahaan keluarga. Pada tahap analisis diketahui bahwa dari ketiga faktor 

tersebut dapat merefleksikan family busines brand namun terjadi pengeliminasian terhadap 

beberapa indikator dari setiap faktor. Eliminasi yang dilakukan pada indikator dari ketiga 

faktor adalah hal yang wajar dikarenakan Astrachan et al (2018) sebagai peneliti dari 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan mengatakan bahwa telah terjadi pertumbuhan yang 

signifikan dalam studi merek dan branding dalam konteks bisnis keluarga selama dekade 

terakhir maka perlunya penyesuaian dan pembaharuan melalui penelitian lebih lanjut. 

Kurangnya pemahaman yang jelas tentang apa itu merek bisnis keluarga dan bagaimana 

proses branding bisnis keluarga sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh dalam 

perbedaan persepsi tiap individu dalam sebuah penelitian (Astrachan et al, 2018). 

Family Firm Identity 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor family firm identity dapat merefleksikan 

family business brand. Berdasarkan hasil nilai uji validitas konvergen, validitas diskriminan, 

dan reliabilitas faktor tersebut memenuhi syarat yang ada, yaitu AVE sebesar 0,733, 

cronbach’s alpha sebesar 0,908, composite reliable sebesar 0,932, nilai R2 sebesar 0,940, dan 

nilai t-statistics sebesar 152,121. Berdasarkan penelitian Astrachan et al (2018) faktor family 

firm identity merefleksikan family business brand dengan 12 indikator namun 7 diantaranya 

adalah X.1.2, X.1.4, X.1.5, X.1.8, X.1.10, X.1.11, dan X.1.12 mendapatkan nilai loading 

factor dibawah 0,7 sehingga dinyatakan indikator tidak valid dalam menjelaskan variabel. 

Indikator yang bertahan dalam faktor family firm identity yaitu sebesar 5 indikator. 

 Indikator pertama (X.1.1) yaitu pengaruh keluarga dengan nilai loading factor sebesar 

0,883 yang artinya pengaruh keluarga menjelaskan faktor family firm identity sebanyak 70,2% 

dan sisanya 29,8% adalah kesalahan. Keterlibatan keluarga pada perusahaan dapat 
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menjadikan sebuah identitas tersendiri bagi perusahaan keluarga karena hal tersebut dapat 

menjadi keunikan yang bisa membedakan perusahaan keluarga dengan non keluarga (Thiele 

& Wendt, 2017). Berdasarkan literatur Habbershon dan Williams (1999) dalam Thiele dan 

Wendt (2017) pada dasarnya kumpulan sumber daya unik perusahaan keluarga muncul dari 

pengaruh kehadiran keluarga yang berkolaborasi dengan bisnis keluarga. Family firm identity 

sendiri merupakan persepsi bersama anggota organisasi tentang siapa mereka sebagai 

organisasi yang dalam perusahaan keluarga anggota organisasi merupakan anggota keluarga 

sehingga pembentukan identitas berdasarkan pengaruh keluarga (Balmer, 2001; dalam 

Astrachan et al, 2018). Pernyataan indikator ini banyak dipilih karena sesuai dengan 

karakteristik responden juga dimana seluruh responden sudah pernah terlibat dalam 

perusahaan keluarga sehingga menurut Breton-Miller et al (2011) keterlibatan keluarga dapat 

berpengaruh pada proses, keputusan, perilaku dan hasil sebagai identitas perusahaan. 

 Indikator kedua (X.1.3) yaitu nilai tujuan keluarga dengan nilai loading factor sebesar 

0,878 yang artinya nilai tujuan keluarga menjelaskan faktor family firm identity sebanyak 

73,0% dan sisanya 27,0% adalah kesalahan. Nilai tujuan keluarga  atau value dalam identitas 

perusahaan adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah merek bisnis keluarga karena 

anggota keluarga mencontohkan nilai-nilai keluarga dan perusahaan dari waktu ke waktu 

sehingga cerita tertanam dibenak karyawan, pelanggan, dan pemangku pentingan (Blombäck, 

2011; dalam Astrachan et al, 2018). Sebagian besar responden dalam penelitian ini 

beranggapan bahwa generasi penerus perusahaan keluarga mempunyai kewajiban untuk 

melestarikan dan mempertahankan nilai tujuan perusahaan keluarganya sehingga menjadi 

identitas tersendiri sebagai keunggulan kompetitif (Astrachan et al, 2018). 

Indikator ketiga (X.1.6) yaitu tempat asal perusahaan keluarga dengan nilai  loading 

factor sebesar 0,778 yang artinya tempat asal perusahaan keluarga dapat menjelaskan faktor 

family firm identity sebanyak 65,6% dan sisanya 34,5% adalah kesalahan. Astrachan et al 

(2018) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa negara atau tempat asal perusahaan 

mempengaruhi promosi merek perusahaan keluarga yang menunjukkan bahwa 

mengkomunikasikan kepemilikan keluarga dapat dianggap berbeda dalam konteks budaya 

yang berbeda. Pernyataan tentang tempat asal yang dapat mempengaruhi juga sesuai dengan 

responden penelitian ini yang sebagian besar setuju terhadap pernyataan tersebut karena dapat 

terlihat dalam identitas responden pada lampiran bahwa responden berasal dari berbagi tempat 

asal yang berbeda atau wilayah yang berbeda. 
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Indikator keempat (X.1.7)  yaitu nama bisnis keluarga dengan nilai loading factor 

sebesar 0,836 yang artinya nama bisnis atau perusahaan dapat menjelaskan faktor family firm 

identity sebanyak 70,5% dan sisanya 29,5% adalah kesalahan. Generasi penerus sebagai 

responden dalam penelitian ini setuju bahwa nama bisnis keluarga sebagai identitas 

perusahaan keluarga karena Smit et al (2010) dalam Astrachan et al (2018) menemukan 

bahwa kecenderungan anggota keluarga lebih cenderung menempatkan promosi mengenai 

latar belakang mereka pada nama bisnis keluarga sehingga nama merupakan komponen 

terpenting dalam sebuah identitas perusahaan. Pernyataan tersebut juga didukung dengan 

penelitian terdahulu oleh Rubenstein (1990) yang menemukan bahwa perusahaan keluarga 

cenderung menempatkan hal yang berkaitan dengan ikatan keluarga dalam sebuah nama 

perusahaan keluarga untuk dijadikan iklan promosi tersendiri. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa nama perusahaan juga sebagai salah satu bentuk identitas penunjang 

media pemasaran perusahaan keluarga (Astrachan et al, 2018). Nama keluarga yang 

digunakan pada nama perusahaan merupakan cara unik bagi perusahaan keluarga, dengan 

mengaitkan nama perusahaan keluarga dapat memberikan sinyal kepada publik tentang nilai, 

kepercayaan, dan norma keluarga (Craig et al, 2008). 

Indikator kelima (X.1.9) yaitu tumpang tindih nilai bisnis keluarga dengan nilai 

loading factor sebesar 0,899 yang artinya tumpang tindih nilai bisnis dapat menjelaskan 

faktor family firm identity sebanyak 75,8% dan sisanya 24,2% adalah kesalahan. Tumpang 

tindih antara nilai keluarga dan sistem bisnis dapat menunjukkan identitas sebuah perusahaan 

keluarga karena melalui pendekatan tumpang tindih, perusahaan keluarga dapat 

menggambarkan mengapa tujuan dan nilai di antara perusahaan keluarga dapat berbeda dan 

mengapa masalah perusahaan keluarga bisa sangat berbeda dari perusahaan non-keluarga 

(Zellweger et al, 2010). Menurut Astrachan et al (2018) perusahaan keluarga memiliki 

integrasi yang tinggi dengan sistem tumpang tindih antara keterlibatan dalam bisnis dan 

pembagian dalam hal tujuan, nilai, kepercayaan, norma, serta gaya interaksi dari anggota 

keluarga diyakini lebih unggul dalam mengetahui bagaimana mempromosikan family business 

brand yaitu sebagai identitas perusahaan keluarganya. 

Family Firm Image 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor family firm image dapat merefleksikan 

family business brand. Berdasarkan hasil nilai uji validitas konvergen, validitas diskriminan, 

dan reliabilitas faktor tersebut memenuhi syarat yang ada, yaitu AVE sebesar 0,791, 
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cronbach’s alpha sebesar 0,912, composite reliable sebesar 0,938, nilai R2 sebesar 0,895, dan 

nilai t-statistics sebesar 84,949. Berdasarkan penelitian Astrachan et al (2018) faktor family 

firm image merefleksikan family business brand dengan 9 indikator namun 5 diantaranya 

adalah X.2.1, X.2.2, X.2.5, X.2.6 dan X.2.9 mendapatkan nilai loading factor dibawah 0,7 

sehingga dinyatakan indikator tidak valid dalam menjelaskan variabel. Indikator yang 

bertahan dalam faktor family firm image yaitu sebesar 4 indikator.  

 Indikator pertama (X.2.3) yaitu penggambaran perjanjian keluarga dengan nilai 

loading factor sebesar 0,914 yang artinya pengaruh keluarga menjelaskan faktor family firm 

image sebanyak 77,1% dan sisanya 22,9% adalah kesalahan. Perjanjian keluarga ternyata 

dapat mewakili image perusahaan dengan menampilkan sebagian janji yang dibuat organisasi 

untuk mengkomunikasikan tentang perusahaannya dalam upaya mencapai diferensiasi pasar 

(Astrachan et al, 2018). Perjanjian keluarga juga dapat disebut sumber daya bisnis keluarga 

yang menggambarkan serangkaian janji dan harapan yang menunjukkan karakteristik seperti 

kepercayaan dan konsistensi sebagai referensi pelanggan terhadap citra perusahaan yang 

ditampilkan (Memili et al, 2010). Citra perusahaan disini dapat berupa tindakan dan 

kepemimpinan seorang anggota keluarga dalam integritas kejujuran terhadap janji yang 

disampaikan (Astrachan et al, 2018). 

 Indikator kedua (X.2.4) yaitu saluran atau channel yang digunakan dengan nilai 

loading factor sebesar 0,906 yang artinya pengaruh saluran atau channel yang digunakan 

dapat menjelaskan faktor family firm image sebanyak 76,4% dan sisanya 23,6% adalah 

kesalahan. Saluran dan channel yang dipilih dan digunakan oleh perusahaan keluarga dapat 

menggambarkan image perusahaan mereka dapat memilih dari berbagai tekstual (misalnya, 

riwayat keluarga), petunjuk visual (misalnya, potret foto keluarga atau video) atau suara 

(misalnya, podcast dengan anggota keluarga) untuk membentuk sebuah penggambaran image 

perusahaan (Blombäck & Ramírez, 2012). Verhagen et al (2010) dalam Botero et al (2013)  

mengungkapkan bahwa perusahaan juga dapat mempromosikan merek bisnis keluarga mereka 

menggunakan beragam saluran komunikasi, mulai dari periklanan tradisional dan pemasaran 

langsung hingga media baru (misalnya, media sosial) hal ini merujuk pada karakteristik 

responden yaitu angkatan 2016, 2017, dan 2019 yang termasuk generasi z dimana generasi 

tersebut sudah sangat aware bahkan menjadi kebutuhan pokok terhadap media promosi 

internet saat ini sebagai penunjang operasional perusahaan (Sa’diya, 2017). 
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 Indikator ketiga (X.2.7) yaitu perilaku anggota yang mencontohkan nilai-nilai dengan 

loading faktor sebesar 0,866 yang artinya perilaku anggota yang contohkan nilai-nilai dapat 

menjelaskan  faktor family firm image sebanyak 73,0% dan sisanya 27,0% adalah kesalahan. 

Menurut Brown et al (2006) image perusahaan dapat meliputi asosiasi mental atau perilaku 

anggota organisasi yang ditampilkan untuk membuat orang percaya terhadap apa yang ingin 

ditunjukkan sehingga perilaku anggota keluarga sangat mepengaruhi pembentukan image 

perusahaan keluarga. Generasi penerus yang merupakan anggota keluarga yang terlibat dalam 

operasional perusahaan sebagai perwakilan organisasi cenderung bertindak atas nama 

organisasi, dan perilaku ini juga mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan tentang 

bisnis keluarga (Astrachan et al, 2018). 

 Indikator keempat  (X.2.8) yaitu sejarah pengorbanan bisnis keluarga dengan nilai 

loading factor sebesar 0,869 yang artinya sejarah pengorbanan terhadap keluarga dapat 

menjelaskan faktor family firm image  sebanyak 73,3% dan sisanya 26,7% adalah kesalahan. 

Sejarah pengorbanan dalam mendirikan perusahaan keluarga dapat menjadi keyakinan dengan 

menidentifikasi diri dengan organisasi untuk merangkul tujuan yaitu berkomitmen membuat 

perusahaan sukses bahkan hingga menggorbankan pribadi sebagai bentuk penggambaran 

image perusahaan (Davis et al, 2010). Menurut Miller & Breton-Miller (2006) 

Kecenderungan pengorbanan yang dilakukan para incumbent dapat memberi manfaat bagi 

generasi berikutnya dengan mengarah pada komitmen sumber daya yang murah hati, 

ketahanan perusahaan, kapabilitas khusus, dan keuntungan finansial yang superior. 

Family Firm Reputation 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor family firm Reputation dapat 

merefleksikan family business brand. Berdasarkan hasil nilai uji validitas konvergen, validitas 

diskriminan, dan reliabilitas faktor tersebut memenuhi syarat yang ada, yaitu AVE sebesar 

0,782, cronbach’s alpha sebesar 0,860, composite reliable sebesar 0,915, nilai R2 sebesar 

0,689, dan nilai t-statistics sebesar 22,912. Berdasarkan penelitian Astrachan et al (2018) 

faktor family firm reputation merefleksikan family business brand dengan 6 indikator namun 

3 diantaranya adalah X.3.1, X.3.3, dan X.3.5 mendapatkan nilai loading factor dibawah 0,7 

sehingga dinyatakan indikator tidak valid dalam menjelaskan variabel dan harus dilakukan 

eliminasi. Dyer & Whetten (2006) menemukan bahwa keluarga-perusahaan pemilik 

berperilaku lebih bertanggung jawab secara sosial daripada rekan non-keluarga mereka. 

Mereka berpendapat bahwa bagi perusahaan keluarga, melindungi reputasi perusahaan yang 
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baik lebih penting karena perusahaan keluarga sering dikaitkan dengan nama keluarga, dan 

aktivitas apa pun yang merusak reputasi perusahaan akan berdampak buruk pada keluarga 

pemilik (Dyer & Whetten, 2006). Berikut adalah deskripsi 3 indikator yang bertahan dalam 

faktor family firm identity yaitu: 

 Indikator pertama (X.3.2) visi kepemimpinan perusahaan keluarga dengan nilai 

loading factor sebesar 0,910 yang artinya visi kepemimpinan keluarga dapat menjelaskan 

faktor family firm identity sebanyak 76,8% dan sisanya 23,2% adalah kesalahan. Menurut 

Fendri & Nguyen (2019) Perusahaan keluarga memiliki banyak competitive advantages 

diantaranya melestarikan bisnis untuk kepentingan generasi mendatang dengan 

mempromosikan visi jangka panjang akan memberikan perusahaan keluarga kemampuan 

untuk melakukan investasi yang menguntungkan karena memiliki reputasi yang baik 

dibandingan dengan perusahaan yang lain. 

 Indikator kedua (X.3.4) yaitu lingkungan tempat kerja perusahaan dengan nilai 

loading factor sebesar 0,882 yang artinya lingkungan tempat kerja perusahaan keluarga dapat 

menjelaskan faktor family firm identity sebanyak 74,4% dan sisanya 25,6% adalah kesalahan. 

Lingkungan tempat kerja yang baik dapat mempengaruhi reputasi perusahaan baik secara 

internal maupun eksternal salah satunya dapat mengintegrasikan pemangku kepentingan 

utama yaitu karyawan non-keluarga dengan keterlibatan keluarga melalui pengorganisasian 

yang cermat (Alwadani & Ndubisi, 2019).  

Indikator ketiga (X.3.6) yaitu kinerja keuangan perusahaan keluarga dengan nilai 

loading factor sebesar 0,860 yang artinya kinerja keuangan menjelaskan faktor family firm 

identity sebanyak 72,5% dan sisanya 27,5% adalah kesalahan. Kinerja keuangan sebuah 

perusahaan sering kali menjadi salah satu acuan keberhasilan perusahaan yang menghasilkan 

reputasi terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Zellweger (2007) menyatakan bahwa 

keterlibatan dan keputusan keluarga dapat berpengaruh positif terhadap laba ekuitas 

perusahaan. Studi lain menghubungkan bisnis keluarga dengan kinerja keuangan yang lebih 

buruk dapat berakibat reputasi yang kurang baik, Keluarga juga memandang perusahaan 

mereka sebagai aset berharga untuk diwariskan kepada generasi mendatang maka mereka 

senantiasa menjaga kinerja keuangannya (González et al, 2012). Kedua penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat berdampak pada reputasi perusahaan keluarga 

dengan hasil reputasi baik maupun buruk karena kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat 

menjadi acuan untuk publik menilai sebagai reputasi terhadap perusahaan tersebut (Binz et al, 

2013).  
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Tabel 1.3 Implikasi Manajerial  

Implikasi 

Faktor Incumbent Generasi Penerus 

X.1 “Pengaruh keluarga” dan “Nilai dan 

Tujuan Keluarga” di dalam perusahaan 

memiliki nilai mean tertinggi di dalam variabel 

Family Firm Identity adalah X.1.1 dan X.13 

dengan nilai 4.36 sehingga implikasi yang harus 

dilakukan adalah dengan menciptakan budaya 

perusahaan yang baik. Budaya perusahaan yang 

baik diharapkan mampu untuk menciptakan 

kondisi perusahaan yang kondusif. Terciptanya 

budaya perusahaan yang kondusif 

mencerminkan pengaruh keluarga dalam waktu 

ke waktu, selain itu budaya perusahaan adalah 

nilai dan tujuan yang ditanamkan menjadi 

budaya perusahaan. Sebagai incumbent 

perusahaan dengan menciptakan budaya 

perusahaan akan membantu membawa 

perusahaan menjadi lebih baik ke depannya. 

Nilai mean terkecil adalah X.1.6 atau 

“Tempat Asal Perusahaan”. Incumbent bisa 

melakukan pemindahan perusahaan agar sesuai 

dengan supply chain. Lokasi perusahaan yang 

dekat dengan supply chain memudahkan 

perusahaan untuk mendapatkan diferensiasi 

berupa harga yang kompetitif.  

 

Berkorelasi dengan tujuan untuk 

incumbent, budaya perusahaan adalah nilai yang 

dititipkan dari generasi awal ke generasi penerus 

sehingga visi dan misi perusahaan yang diharapkan 

mampu untuk tercapai. Budaya perusahaan 

membantu generasi penerus untuk berjalan sesuai 

dengan gaya perusahaan, hal tersebut membantu 

perusahaan mempunyai karakter perusahaan serta 

karyawan yang kuat. Lingkungan yang kondusif 

memungkinkan perusahaan menjadi maju 

 

X.2 Saluran yang digunakan” adalah nilai 

dengan mean tertinggi, yaitu dengan 4,30. 

Implikasi yang dapat dibuat adalah dengan 

mentransformasi saluran-saluran yang dimiliki 

oleh perusahaan, seperti merubah sistem saluran 

dari offline menjadi online untuk beberapa hal 

yang dirasa mampu membuat perusahaan 

menjadi lebih efisien.  

Nilai mean terendah adalah X.2.8 atau 

“Perilaku Anggota yang Mencerminkan Nilai” 

dengan nilai sebesar 0,821. Hal yang dapat 

dilakukan oleh incumbent adalah menjadi 

contoh sehingga anggota atau karyawan dapat 

mencotoh perilaku tersebut. Hal tersebut bagus 

demi menjaga nama perusahaan. 

 

Bagi generasi penerus, saluran-saluran yang telah 

ditransformasikan adalah suatu keharusan untuk 

terus diinovasi. Implikasi yang dapat dilaksanakan 

adalah melakukan transformasi saluran sehingga 

seluruh data bisa menjadi online. Hal tersebut 

berguna agar kendali berada di dalam satu pintu, 

sehingga keputusan yang dihasilkan adalah 

keputusan yang terbaik. 

 Dengan nilai mean terendah, generasi 

penerus dapat membuat saluran offline ataupun 

online tentang nilai-nilai perusahaan harus dijaga. 

Hal tersebut agar nilai tidak lekang oleh waktu. 

 

 

X.3 “Kinerja Keuangan” memiliki nilai paling tinggi 

dalam mean, yaitu sebesar 3,90. Implikasi yang 

dapat dilakukan oleh incumbent selaras dengan 

X.1 dan X.2. Yaitu dengan menciptakan budaya 

perusahaan yang baik dan mentransformasikan 

“Kinerja Keuangan” bagi generasi hanya perlu 

implikasi berupa inovasi hal-hal yang berkaitan 

dengan sistem sehingga tidak ada celah bagi 

terjadinya kecurangan. Perbaikan hal-hal yang 

berkaitan dengan “Kinerja keuangan” dapat 
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saluran. Hal-hal tersebut ditujukan agar kinerja 

keuangan baik. Budaya akan membuat kinerja 

keuangan sehat tanpa ada penyakit seperti 

korupsi dan lain-lain. Transformasi saluran juga 

mendorong tidak adanya kecurangan informasi. 

Nilai mean yang rendah adalah “Lingkungan 

tempat Kerja”, lingkungan tempat kerja dapat 

diimplikasikan dari perpanjangan dari nilai 

perusahaan. Penciptaan tempat kerja yang baik 

dapat dibangun dengan metode “Ringan 

Tangan”, metode yang dimaksud adalah 

incumbent selalu memberikan memberikan 

pertolongan. Hal yang dimaksud agar terjadi 

kondisi saling membantu sehingga perusahaan 

kuat karena semua saling melakukan back-up. 

 

dilakukan dengan pengarahan bagi generasi 

penerus agar mengerti bahwa kinerja keuangan 

yang baik mencerminkan image yang baik.  

Generasi penerus dapat melaksanakan implikasi 

berupa pembagian seperti kecocokan sifat antar tim 

atau usia sehingga kondisi internal dapat dicapai ke 

depannya. 

 

Sumber: Data diolah Peneliti (2020) 

 

SIMPULAN & SARAN 

Simpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini   menunjukkan bahwa Family Business 

Brand dapat terefleksikan oleh faktor Family Firm Identity (X.1), Family Firm Image (X.2), 

dan Family Firm Reputation (X.3). Faktor Family Firm Identity terdiri dari pengaruh 

keluarga, nilai tujuan keluarga, tempat asal perusahaan, nama bisnis/ perusahaan keluarga, 

dan tumpang tindih nilai bisnis keluarga. Faktor Family Firm Image terdiri dari 

penggambaran perjanjian keluarga, saluran atau channel yang digunakan, perilaku anggota 

yang mencerminkan nilai-nilai, dan sejarah pengorbanan bisnis keluarga. Faktor Family Firm 

Reputation terdiri dari visi kepemimpinan perusahaan, lingkungan tempat kerja, dan kinerja 

keuangan perusahaan. Hasil olah data menunjukkan faktor yang merefleksikan Family 

Business Brand dalam perspektif generasi penerus jika diurutkan dari yang tertinggi yaitu 

faktor family firm identity (X.1), faktor family firm image (X.2), dan faktor family firm 

reputation (X.3).  

Saran dan Keterbatasan 

Saran Bagi Praktis 

Bagi generasi penerus perusahaan keluarga yang tergabung dalam family business 

community Universitas Ciputra diharapkan dapat memahami dan mengembangkan merek 

bisnis keluarganya, karena mereka sebagai generasi penerus akan menempati estafet 

kepemimpinan sehingga perlu adanya pemahaman yang baik dalam proses pindah tangan 

perusahaan keluarga maka perusahaan dapat tetap mempertahankan ciri khas dan 
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keunikannya. Generasi penerus juga disarankan untuk lebih dapat berkontribusi terhadap  

perusahaan keluarga dan para incumbent sehingga mereka bisa mendapatkan persepsi dan 

pemahaman terkait family business brand yang sama sesuai keinginan pendiri perusahaan. 

Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan ikut terlibat langsung pada 

kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut guna menambah wawasan generasi penerus 

dan menambahkan perspektif baru bagi incumbent perusahaan. 

Saran Bagi Penelitian Mendatang 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode analisis yang lain yaitu 

eksploratori. Metode tersebut dapat membantu menjelaskan secara lebih dalam terkait 

faktor-faktor yang merefleksikan family business brand melalui observasi dan wawancara 

sehingga dapat mengetahui lebih mendalam terkait faktor beserta indikatornya. Penelitian 

yang akan datang juga dapat mengambil responden yaitu para incumbent sehingga dapat 

membandingkan hasil responden antara generasi penerus dan incumbent. 
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