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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Kewirausahaan merupakan salah satu penggerak ekonomi sebuah negara. 

Bidang-bidang dalam kewirusahaan sangat variatif menyesuaikan sumber daya 

yang dimiliki (Sanusi, 1994). Membahas kewirausahaan erat kaitannya dengan 

usaha keluarga, hal tersebut dilandasi adanya pengaruh keluarga terhadap 

kelancaran sebuah usaha atau bisnis yang dilakukan wirausahawan (Kellermanns 

& Eddleston, 2008). 

Hasil survey “The Jakarta Consulting Group” menunjukkan 88% 

perusahaan swasta nasional berada di tangan keluarga. Hal ini membuktikan 

bahwa perusahaan keluarga berperan besar dalam perekonomian (Susanto, 2007). 

Perusahaan keluarga di Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam dunia 

perekonomian, sekitar 96% perusahaan yang ada di Indonesia merupakan 

perusahaan keluarga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2001, Family owned Business memberikan sumbangan bagi perekonomian 

Indonesia sebesar 82,44% dari PDB Indonesia. Dari data tersebut bisa kita 

simpulkan bahwa family business di Indonesia memberikan pengaruh yang besar 

bagi perekonomian di Indonesia. 

Dengan signifikannya pengaruh bisnis keluarga dalam pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, maka sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis 

keluarga di Indonesia dapat terus menjaga eksistensinya dari generasi ke generasi. 

Fox (2011) mengatakan bahwa kesuksesan suatu bisnis keluarga tidak lepas dari 

berhasil atau tidaknya proses suksesi yang dijalankan. Mewariskan bisnis 
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keluarga kepada calon penerus disebut suksesi. Suksesi sangatlah penting dalam 

keberlangsungan bisnis keluarga intergenerasi.  

Walsh (2011) menyatakan bahwa proses suksesi adalah serangkaian 

prosedur yang digambarkan sebagai sebuah seni, karena di dalamnya banyak 

sekali faktor yang saling terkait membentuk suatu hubungan yang 

berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan masing-masing 

hubungan dan setiap faktor tersebut harus benar-benar diperhatikan agar calon 

suksesor menjadi matang dan memang benar-benar memilki kapabilitas dan 

pengalaman untuk meneruskan usaha milik orangtuanya. 

Penelitian ini akan dilakukan pada sebuah rumah makan yaitu Ayam 

Penyet Surabaya. Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya yang belum  lama 

berdiri pada bulan Oktober 2015 di Semarang adalah rumah makan yang menjual 

menu masakan rumah seperti nasi ayam penyet, nasi ayam bakar, tumis tauge, 

balado terong, dan lain-lain. Rumah makan ini dalam waktu dekat akan diteruskan 

oleh generasi kedua sebagai penerusnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses suksesi pada bisnis 

keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Dalam penelitian ini, teori yang 

digunakan adalah teori proses suksesi yang dikemukakan oleh Walsh (2011) 

dalam bukunya yang berjudul “Family Business Succession Managing the All-

Important Family Component”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas suksesi bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya dari generasi pertama ke generasi kedua menggunakan teori suksesi 

Walsh (2011)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

suksesi bisnis keluarga  Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya dari generasi 

pertama ke generasi kedua menggunakan teori suksesi Walsh (2011) 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkenaan 

dengan perencanaan suksesi dan praktik terhadap aktivitas-aktivitas suksesi 

yang ada dalam proses suksesi manajerial dengan dasar teori milik Walsh. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan para 

pelaku bisnis keluarga yang akan melakukan suksesi manajerial guna 

melengkapi pertimbangan dalam menentukan kebijakan suksesi atas 

perusahaan masing-masing. Diharapkan dengan adanya acuan dari penelitian 

ini diharapkan tingkat keberhasilan dan kesesuaian kolaborasi antara pelaku 

bisnis keluarga dan calon suksesornya bisa lebih baik. 

 


