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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan yang semakin kompetitif saat ini menjadikan setiap usaha 

untuk tetap eksis harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha lainnya. 

Dengan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya yang bergerak di 

bidang sejenis, maka sebuah usaha akan lebih dipilih konsumen daripada 

pesaingnya. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk 

memuaskan kebutuhan masyarakat dikemukakan oleh Tchwe (1990). Bisnis 

merupakan suatu organisasi yang menyediakan barng atau jasa yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan (Griffin dan Ebert, 2007). Pendapat lain 

menyatakan bahwa bisnis atau perusahaan adalah suatu badan hukum yang 

menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan pelanggan (Madura, 2001). 

Aspek-aspek dalam bisnis terdiri dari kegiatan individu dan kelompok, 

penciptaan nilai, penciptaan barang dan jasa, keuntungan melalui transaksi. Bisnis 

keluarga adalah sebuah bisnis yang anggota keluarganya secara langsung terlibat 

dalam kepemilikan atau jabatan atau fungsi. Bisnis keluarga menurut Donnely  

(2007) adalah apabila paling sedikit ada dua generasi dalam keluarga itu dan 

mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. 
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plastik  dan didirikan oleh Bapak Antonius Hartono pada tahun 1992.  Saat ini 

adalah generasi pertama dengan karyawan berjumlah 5 orang. Anak pertama 

perempuan bernama Irene Stephanie Hartono (26 tahun) dan anak kedua bernama 

Maria Stephanie Hartono berusia 21 tahun yang saat ini terlibat paruh waktu 

dalam operasionalisasi perusahaan. Maka dapat dikatakan ini adalah bisnis 

keluarga. 

 Di dalam perusahaan keluarga, organisasi bisnis sendiri cenderung 

mementingkan keluarga pemilik bisnis, dan kekuatan emosional sering 

menghalangi kemajuan dari perencanaan itu sendiri, padahal perencanaan suksesi 

membuat suatu perubahan yang akan memberikan keberhasilan pada 

kepemimpinan generasi baru. Maka sistem kekeluargaan sangat penting dalam 

bisnis keluarga (Erika, 2010). 

 Sistem di dalam perusahaan keluarga wajib menjadi sistem yang 

kompeten. Sistem bisnis yang terdiri dari misi dan strategi organisasi dan juga 

mencakup elemen rancangan yang beragam yang mendukung strategi bisnis, 

seperti struktur organisasi, sistem dan teknologi, yang bersama–sama dengan 

proses–proses kunci yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Sistem 

kepemilikan atau pengelolaan mencakup status badan hukum perusahaan, 

distribusi kepemilikan dewan direksi atau mekanisme pengelolaan lainnya, serta 

tujuan dan aspirasi pemilik dan pengelola bisnis perusahaan. Akhirnya, sistem 

keluarga mencakup keluarga yang memiliki kaitan dengan bisnis. Tujuan aspirasi 

keluarga, peran dan hubungan masing–masing budaya yang ada merupakan 
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bagian–bagian dari sistem keluarga (Susanto dkk, 2008). Hubungan ketiga sistem 

ini juga melihat pentingnya perencanaan suksesi yang terdapat di dalam sistem 

perusahaan keluarga (Hantoro, 2014). 

Mandl (2008) mengemukakan bahwa sistem perusahaan keluarga yang 

baik dapat menjamin kelangsungan bisnis serta keberhasilan dalam hal finasial 

manajemen. Tetapi kebanyakan perusahaan malah memiliki kebiasaan dengan 

tidak memperhatikan detail kecil dalam sistem perusahaan keluarga sebagai 

contoh yang dikemukakan oleh Gurd (2012), kebanyakan dari perusahaan 

keluarga tidak menerapkan struktur yang baik dengan membedakan family system 

dengan management system. Terdapat banyak relasi dalam keluarga yang 

mempengaruhi posisi jabatan dalam menjalankan perusahaan tanpa melihat 

kompetensi dari orang tersebut. Selain itu masih ada campur tangan pihak 

keluarga yang secara tidak langsung menjalankan perusahaan. Hal–hal seperti ini 

mempengaruhi secara langsung keberhasilan bisnis keluarga dengan berdampak 

negative yaitu, muncul nya konfik–konflik yang tidak perlu. Seperti contohnya 

masalah–masalah internal dalam keluarga bercampur dengan implementasi kerja 

(Mandl, 2008). 

Menurut Roang (2010), dalam ketiga sistem (ownership system, family 

system, dan management system) perusahaan keluarga memang saling 

berhubungan tetapi hal yang penting adalah: adanya sistem secara terstruktur 

untuk membatasi dan mencegah konflik–konflik yang tidak seharusnya muncul., 

terdapat aturan secara tertulis mengenai sistem kepemilikan (ownership system), 
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adanya komitmen yang kokoh dari dalam keluarga untuk menjalankan perusahaan 

keluarga ini, terdapat family council yang diadakan untuk membangun nilai-nilai 

dasar dalam keluarga. 

Tagiuri dan Davis (1982) menyatakan teori sistem dalam perusahaan 

keluarga yang terdiri dari ownership system, family system, dan business atau 

management system. Dimana ketiganya saling terkait dan membentuk three circle 

model yang mengilustrasikan keseimbangan dalam bisnis keluarga.  

Pada sebuah perusahaan merupakan hal yang penting untuk meneliti 

menggunakan circle model yang mana dengan menerapkannya maka sebuah 

perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. 

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis 

pentingnya sistem keluarga  dalam bisnis keluarga PT Arinda. Berdasarkan pada 

uraian tersebut penelitian ini berjudul: “ANALISA SISTEM PERUSAHAAN 

KELUARGA DI DALAM PERUSAHAAN PT ARINDA”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana ownerhip system, business atau management system, dan 

family system yang ada pada perusahaan PT Arinda Semarang? 
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2. Bagaimana hubungan antara ownership system, business atau 

management system, dan family system pada perusahaan PT Arinda 

Semarang? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan Family system, business / management system, dan 

ownership system yang ada pada PT Arinda  Semarang. 

2. Mendeskripsikan hubungan antara ownership system, family system, 

dan business atau management system pada perusahaan PT Arinda 

Semarang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

A. Bagi pihak perusahaan: 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam 

menghadapi kondisi yang semakin dinamis yaitu penuh dengan persaingan, 

terutama terkait dengan sistem perusahaan keluarga dalam bisnis keluarga. 

B. Bagi Kalangan Akademisi: 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 



 6 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, dan 

definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan gambaran umum 

responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 


