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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan ekonomi yang 

bertumbuh dengan baik. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang 

memiliki jumlah perusahaan keluarga dengan skala yang cukup besar. Menurut 

data yang diapaparkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ) mayoritas perusahaan 

swasta yang ada merupakan perusahaan keluarga. Dilihat dari sektor perusahaan 

swasta sendiri telah memberikan 82,44 persen terhadap pendapatan domestik 

bruto. Pada negara maju lainya, fakta ini terjadi serupa pada negara – negara 

tersebut.  

Gambar 1.1 

Laporan Total Omzet Perusahaan UD.XXX ( Dalam Ribuan Rupiah ) 

Sumber : Data Internal UD. XXX diolah 
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Perusahaan UD. XXX adalah perusahaan keluarga yang bergerak dalam 

bidang mesin jahit. Perusahaan ini menjualkan mesin jahit dari berbagai merk dari 

perusahaan terkemuka dan menjualkan suku cadang dari berbagai mesin tersebut. 

Selain penjualan mesin, perusahaan ini juga menyediakan jasa perbaikan pada 

berbagai mesin milik customer yang mengalami kerusakan. Perusahaan UD.XXX 

telah memiliki dua cabang yaitu di kota Surabaya dan Denpasar. Pada penelitian 

ini peneliti hanya memfokuskan pada perusahaan yang ada di kota Surabaya, hal 

ini disebabkan karena peneliti serta anggota keluarga peneliti yang berperan 

dalam perusahaan tinggal dan bekerja bersama di cabang perusahaan kota 

Surabaya. 

Gambar 1.1 menunjukkan total laporan omzet pada perusahaan UD. XXX 

yang hampir tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 

masih adanya permasalahan internal perusahaan sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Deskripsi masalah UD. XXX 

Sumber : Data internal UD. XXX diolah  

Deskripsi masalah 
 
 Umur dari generasi pertama yang sudah memasuki waktu pensiun. 
 Generasi pertama kuatir akan generasi penerus dapat menghancurkan 

perusahaan 
 Generasi pertama kuatir akan generasi penerus tidak dapat mengembangkan 

perusahaan. 
 Tradisi perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk dapat bertahan ke 

generasi berikutnya.  
 Generasi penerus masih belum memahami konsep perusahaan dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan calon 
suksesornya. 

 Memiliki dua anak yang memungkinkan untuk terjadinya konflik antar kedua 
anak. 

 Perbedaan pendapat antara generasi pertama dan generasi berikutnya 
 Kompetitor telah mempersiapkan generasi penerus sehingga dibutuhkan juga 

regenerasi dalam perusahaan. 
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Berdasarkan masalah internal yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 ditemukan 

beberapa konflik yang ada pada perusahaan ini diantara lain adalah konflik 

dengan saudara, perubahan zaman, dan generasi pertama. Konflik yang paling 

berdampak pada perusahaan UD. XXX yaitu konflik generasi pertama dengan 

generasi kedua. Konflik tersebut dijelaskan generasi pertama khawatir akan 

perusahaan yang telah dirintisnya akan gagal jika diberikan kepada generasi 

penerus, generasi penerus juga masih dianggap belum memahami konsep 

perusahan, sedangkan umur dari pendiri perusahaan sudah mencapai 61 tahun.  

Hal ini pun terjadi pada perusahaan keluarga lainnya, Suksesi generasi pertama 

dilakukan pada saat pendiri perusahaan keluarga sudah tidak dapat memegang 

kendali karena faktor usia dan pendiri usaha berasumsi bahawa generasi penerus 

masih belum siap untuk meneruskan perusahan keluarganya, seperti dalam kasus 

perusahaan keluarga Lombardi (Lansberg, 1999) dalam (Halim, 2013:1). Tidak 

dapat dihindari bahwa generasi pertama harus dapat mempersiapkan calon 

suksesinya dengan matang. Kodrat (2010:173) menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

Mengidentifikasikan orang-orang yang berpotensi tinggi serta layak 

dipromosikan menghindari dua hal yang berbahaya. Pertama adalah 

kelambanan organisasi yang penempatkan orang yang sama dalam 

jabatan yang sama. Ke dua adalah terlalu cepat mempromosikan 

orang yang tidak mempunyai pengalaman dalam menangani jabatan 

manajemen senior. 

 

 Dibutuhkan perencanaan suksesi dalam perusahaan ini untuk 

mempertahankan agar perusahaan bertahan lama. Peneliti akan melakukan 
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perencanaan suksesi agar perusahaan dapat bertahan dari generasi pertama ke 

generasi kedua. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yang timbul dan dibahas di dalam penelitian ini adalah “bagaimana 

perencanaan suksesi pada perusahaan UD. XXX untuk mempertahankan 

perusahan dari generasi pertama ke generasi kedua ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui perencanaan suksesi pada perusahaan UD. XXX untuk 

mempertahankan perusahan dari generasi pertama ke generasi berikutnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan penelitian ini berguna 

memberikan kontribusi pada teori family business succession yang 

dikembangkan oleh Aronoff, McClure, dan Ward. 

2. Manfaat praktis 
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Bagi pemilik perusahaan pemahaman akan penelitian ini berpengaruh 

terhadap perencanaan suksesi yang ada pada UD. XXX. sehingga lebih sadar 

untuk menerapkan teori family business ke dalam bisnis yang dijalankan. 


