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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi saat ini menuntut setiap perusahaan untuk lebih 

kompetitif.Setiap perusahaan harus memperhatikan faktor internal maupun 

eksternal dari perusahaan.Faktor internal perusahaan salah satunya adalah 

pemimpin.Pemimpin memegang peranan penting dalam kesuksesan sebuah 

perusahaan (Sutanto dan Gerdiman, 2013). 

Bisnis keluarga merupakan salah satu kategori bisnis yang banyak 

berkembang di Indonesia.Bisnis keluarga merupakan bisnis yang diciptakan oleh 

leluhur atau nenek moyang yang secara turun temurun diwariskan. Dengan adanya 

peristiwa penyerahan kepemimpinan dalam bisnis keluarga, peristiwa suksesi 

pasti akan terjadi seiring perpindahan kekuasaan. Suksesi kepemimpinan 

merupakan suatu bentuk perpindahan kepemimpinan dari leluhur ke generasi 

selanjutnya (Siswoyo, 2014).Menurut Lipman (2010), dengan adanya suksesi 

kepemimpinan memungkinkan suksesor mendapatkan pengetahuan-pengetahuan 

yang terkait dengan perusahaan. Pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh 

suksesor ini nantinya akan menjadi bekal dan membantu suksesor dalam 

menjalankan kepemimpinan dalam perusahaan. Suksesi kepemimpinan menjamin 

kelangsungan perusahaan untuk tetap bertahan, berkembang, dan menghasilkan 

keuntungan (Rothwell, 2001). 
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Proses suksesi bisnis keluarga dapat berhasil dan gagal. Menurut Dickins 

dan Sarbey (2011),alasan utama kegagalan dalam proses suksesi adalah 

ketidakmampuan sebuah keluarga untuk mengelola proses yang kompleks dan 

sangat emosional terhadap kepemilikan suksesi dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan suksesi meliputi 

ketidaksiapan ahli waris, kurangnya loyalitas, kurangnya perencanaan suksesi, dan 

hubungan keluarga yang kurang baik antara pendiri dengan pengurus (Lansberg, 

1999; Lublin, 1994; Baer, 2007) 

Tidak semua suksesi dalam bisnis keluarga gagal.Didapati beberapa 

bisniskeluarga berhasil melakukan suksesi kepemimpinan.Berdasarkan Moris dkk 

(1996), faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi bisnis keluarga dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu tingkat persiapan penerus, hubungan keluarga dan kegiatan 

perencanaan dan pengendalian. 

Menurut Sardeshmukh (Assanto dan Mussamu, 2014) faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan sebuah suksesi adalah kesiapan.Penerus memegang 

peranan penting dalam pengendalian setiap aspek dalam bisnis keluarga. Proses 

pengambilan keputusan dalam bisnis keluarga dilakukan oleh pemimpin, jadi 

keberhasilan bisnis keluarga dipengaruhi oleh kesiapan dalam memimpin bisnis 

keluarga. 

Hubungan keluarga adalah faktor internal dalam bisnis keluarga.Hubungan 

keluarga mengacu pada keharmonisan antara pendahulu dengan suksesor.Tidak 

hanya dengan pendahulu, tetapi juga dengan keseluruhan anggota keluarga yang 

terkait dengan bisnis keluarga. Hubungan yang baik mampu  



3 
 

menjadi dukungan dalam suksesor mengambil tindakan, tetapi hubungan kurang 

harmonis akan menghambat suksesor dalam melakukan proses suksesi 

kepemimpinan. 

Pada elemen ketiga dari suksesi kepemimpinan ini, mencakup 

perencanaan yang akan dilakukan oleh perusahaan keluarga dalam jangka 

panjang. Rothwell (2001) mendefinisikan perencanaan suksesi sebagai upaya 

yang disengaja dan sistematis oleh sebuah organisasi untuk menjamin 

kelangsungan kepemimpinan di posisi kunci, mempertahankan dan 

mengembangkan modal intelektual dan pengetahuan untuk masa depan dan 

mendorong kemajuan individu. Suksesi kepemimpinan menjamin kelangsungan 

perusahaan untuk tetap bertahan, berkembang dan menghasilkan keuntungan 

(Ikaheimonen, 2011). 

Penelitian sebelumnya mengenai suksesi kepemimpinan pada perusahaan 

keluarga pernah dilakukan oleh Yonathan Halim (2013), Nurwantoro dan Achmad 

Sobirin (2013), Devina Marsella Siswoyo dan Bambang Haryadi (2014), Irene 

Florentine dan Bambang Haryadi (2014) , Cynthia Charista Tjahjono dan Ronny 

H Mustamu (2014) serta Madeline Musidora Khorlina dan Ronny H Mustamu 

(2015) yang pada hakekatnya suksesi kepemimpinan pada perusahaan keluarga 

didukung dengan tingkat persiapan penerus, hubungan keluarga dan kegiatan 

perencanaan dan pengendalian dari suksesor.  

Kajian penelitian mengenai  suksesi kepemimpinan pada perusahaan 

keluarga ini akan dilakukan pada perusahaan Loenpia Semarang Gang Lombok.  

Loenpia Semarang Gang Lombok adalah perusahaan keluarga yang telah berdiri 
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sejak 1746.Singkatnya lumpia semarang adalah makanan semacam rollade yang 

berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Cita rasa lumpia semarang 

adalah perpaduan rasa antara Tionghoa dan Indonesia karena pertama kali dibuat 

oleh seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan orang Indonesia dan 

menetap di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu usaha yang dikembangkan berlokasi 

di Gang Lombok di Kawasan Pecinan. 

Loenpia Semarang Gang Lombok mulai dari tahun 1746 hingga sekarang 

telah mengalami 3 kali proses suksesi. Pada saat ini Loenpia Semarang Gang 

Lombok dipimpin oleh generasi keempat yaitu Siem Swie Kiem.Generasi 

keempat ini memberikan banyak inovasi baru dengan sentuhan cita rasa yang 

modern jika dibandingkan pemimpin sebelumnya. 

Pada saat sekarang ini Loenpia Semarang Gang Lombok, dipimpin oleh 

Siem Swie Kiem yaitu sebagai pemimpin utama Loenpia Semarang Gang 

Lombok.Dibawah kepemimpinannya, Loenpia Semarang Gang Lombok telah 

menembus pasar luar negeri atas lumpia buatannya. Prestasi yang dicapainya 

merupakan wujud keberhasilan dari proses suksesi kepemimpinan yang dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan keberhasilan Loenpia Semarang 

Gang Lombok  dalam melakukan suksesi kepemimpinan, maka penelitian ini 

mengambil judul “Analisis Proses Suksesi Kepemimpinan Pada Loenpia 

Semarang Gang Lombok”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini terkait dengan proses suksesi kepemimpinan adalah : 

“Bagaimana proses suksesi kepemimpinanLoenpia Semarang Gang Lombok 

dilihat daritingkat persiapan penerus, hubungan keluarga dan kegiatan 

perencanaan dan pengendalian.dari seorang suksesor?”   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasari pada rumusan masalah yang dirumuskan, 

maka tujuan pada penelitian ini adalah : 

“Mengetahui proses suksesi kepemimpinan Loenpia Gang Lombok Semarang 

dilihat dari tingkat persiapan penerus, hubungan keluarga dan kegiatan 

perencanaan dan pengendaliandari seorang suksesor ” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses suksesi kepemimpinan sehingga dapat diaplikasikan 

pada penelitian lainnya maupun keputusan manajerial 

b. Bagi pembaca, menambah wawasan dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses suksesi kepemimpinan 

c. Bagi perusahaan, menjadi salah satu referensi dalam proses suksesi 

kepemimpinan selanjutnya. 


