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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang terbentuk sejak 31 Desember 

 
2015 adalah bentuk kerjasama antar anggota negara ASEAN dalam persiapan 

menghadapi  globalisasi  ekonomi  dan  perdagangan.  Perdagangan  bebas  pun 

berlaku di kawasan ASEAN sejak MEA terbentuk. Dampaknya yaitu persaingan 

bisnis di Indonesia semakin ketat. Teknologi juga semakin berkembang. Pebisnis 

dari negara-negara ASEAN bebas memasuki pasar Indonesia. Oleh karena itu 

para  pelaku  bisnis  harus  mampu  beradaptasi,  tidak  terkecuali  jenis  bisnis 

keluarga. 

Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang terdapat dua atau lebih anggota 

keluarga yang berbagi kepemilikan atau bekerja sama dalam operasionalnya 

(Longenecker, 2001) dalam (Riady, 2015). Perusahaan keluarga mempertahankan 

kontrol anggota keluarga dalam bisnis serta beberapa generasi anggota keluarga 

terlibat dalam operasional perusahaan (Sharma, 2004). 

Poza (2010) mengatakan bahwa bisnis keluarga mempengaruhi globalisasi 

perekonomian dunia. Bisnis keluarga memegang peranan penting hampir disetiap 

negara. Bisnis keluarga berperan sebagai kontributor Pendapatan Domestik Bruto 
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Nasional, penyerap tenaga kerja nasional, serta berperan besar dalam kepemilikan 

bisnis di sektor swasta. (Family Firm Institute, 2014) 

 
 
 

 

 
 

Grafik 1.1 Persentase Bisnis Keluarga di Sektor Swasta 

 
Dari grafik di atas diketahui bahwa pada sektor perusahaan swasta, banyak 

didominasi oleh perusahaan keluarga. Di Indonesia sebesar 72% sektor swasta 

adalah perusahaan keluarga. Hal ini berarti bisnis keluarga memegang peranan 

penting dalam perekonomian Indonesia. 
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Grafik 1.2 Persentase Kontribusi Bisnis Keluarga terhadap PDB Nasional 
 

 
Data di atas menguatkan pernyataan Poza (2010) bahwa bisnis keluarga 

mempengaruhi era globalisasi perekonomian dunia. Kontribusi yang besar 

terhadap  Produk  Domestik  Bruto  membuat  bisnis  keluarga  menjadi  bagian 

penting perekonomian negara. 

 

Pengelolaan  bisnis  keluarga tidak  mudah.  Pemicu  lahirnya  konflik  dalam 

perusahaan keluarga biasanya disebabkan karena tidak adanya pemimpin dalam 

perusahaan. Perusahaan kehilangan pemimpin yang disegani, yang mampu 

meredam ego  setiap  anggota keluarga. Perusahaan tidak  lagi  memiliki sosok 

berkharisma yang dituakan dalam perusahaan. Perusahaan tidak memiliki sosok 

pemimpin  yang  mampu  mengelola manajemen  perusahaan, sehingga  anggota 

keluarga yang tidak berkompetensi dapat masuk dalam perusahaan. Pemimpin 
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dalam  perusahaan  keluarga  diwariskan  secara  turun  temurun,  melalui  proses 

suksesi. (Susanto, 2014) 

 

Suksesi adalah peralihan kepemilikan perusahaan keluarga kepada suksesor 

dari pemilik sebelumnya (Moores K dan Barrett M, 2002) dalam (Wahjono dan 

Umsurabaya, 2007). 

 

Suksesi dalam bisnis keluarga butuh perencanaan untuk menentukan suksesor 

serta proses suksesi. Menurut (Clifford, 2008) dalam bukunya yang berjudul “An 

Owner’s Guide to Business Succession Planning”, perencanaan suksesi tahap 

pertama yang harus dilakukan adalah menentukan suksesor. Penentuan suksesor 

ini berdasarkan identifikasi tujuan pemilik, tujuan pihak lain, serta kebutuhan 

manajemen. Sedangkan (Poza, 2007) menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan 

dalam proses suksesi, yaitu kondisi sekarang, tahap transisi, dan kondisi masa 

depan. 

 

Di  Semarang,  tepatnya  di  kawasan  Lingkungan  Industri  Kecil  (LIK), 

Bugangan Baru-Kaligawe, Bapak Bambang Suanto mendirikan bisnis Bengkel 

ASSA Baru Diesel. Usaha ini berdiri sejak tahun 2001.  Bapak Bambang memilih 

bisnis bengkel pompa injeksi karena jumlah pesaingnya masih sedikit. Bengkel 

ASSA Baru Diesel merupakan bisnis keluarga karena posisi penting seperti 

pemilik, bagian marketing, operasional, serta administrasi dan keuangan dalam 

struktur manajemen diduduki oleh anggota keluarga sendiri. Pada tahun 2004, 
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bengkel ASSA Baru Diesel melakukan perluasan. Bengkel yang semula berlokasi 

di LIK XVI no. 330, berpindah ke LIK II no. 85 B. Dengan berpindah lokasi, 

tempat usaha menjadi lebih luas dan bisa menampung kendaraan lebih banyak. 

Bengkel ASSA Baru Diesel sampai saat ini masih menjadi salah satu bengkel 

pompa injeksi yang terkemuka di Semarang. 

 

Setiap bisnis pasti memiliki pesaing. Demikian pula Bengkel ASSA Baru 

Diesel. Berdasarkan wawancara dengan anggota keluarga pemilik Bengkel ASSA 

Baru  Diesel,  Bengkel  AUE  sebagai  pesaing  mengalami  penurunan  kualitas 

setelah pendiri perusahaan meninggal, sehingga kini dikelola oleh penerus. 

Pelanggan Bengkel AUE yang pindah ke Bengkel ASSA Baru Diesel mengatakan 

bahwa sejak terjadi suksesi, kualitas pelayanan Bengkel AUE menurun. 

 

Bengkel ASSA Baru Diesel yang dikelola Bapak Bambang Suanto belum 

melakukan   suksesi.   Namun   demi   keberlangsungan   bisnis   keluarga,   perlu 

dilakukan perencanaan proses suksesi. Kondisi saat ini adalah waktu yang tepat 

karena pemilik sudah berumur 59 tahun, dan kedua anak pemilik selaku calon 

suksesor berumur 33 tahun dan 31 tahun. Kedua anak pemilik sudah terlibat 

dalam bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel. Anak pertama yang bernama Adrian, 

sudah membantu sejak tahun 2006. Ia bertanggung jawab dalam hal pemasaran. 

Sedangkan anak  kedua  yang bernama Adeline,  sudah membantu sejak  tahun 

2007.  Adeline  bertanggung  jawab  pada  administrasi  dan  keuangan  Bengkel 
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ASSA Baru Diesel. Dengan pengalaman bekerja yang sudah cukup lama, tentu 

kedua calon suksesor memiliki gambaran mengenai bisnis Bengkel ASSA Baru 

Diesel. 

 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk proses suksesi menggunakan 

teori Poza (2007:298) meliputi   tiga tahapan, yaitu kondisi sekarang / kondisi 

awal , tahap transisi, dan kondisi masa depan. Sedangkan penentuan suksesor 

berdasarkan teori Clifford (2008:13) meliputi identifikasi tujuan pemilik, tujuan 

pihak lain, serta kebutuhan manajemen. Identifikasi tujuan pemilik dilihat dari 

segi pendapatan, keterlibatan pemilik, investasi, serta nilai-nilai bisnis yang ingin 

diwariskan kepada suksesor. Identifikasi tujuan  pihak lain  berarti  identifikasi 

tujuan dan harapan kedaua calon suksesor serta karyawan senior. Sedangkan 

kebutuhan manajemen terkait kemampuan dan keterampilan manajerial dalam 

menjalankan bisnis.  Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah 

“ Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang “. 

 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 

 

1.   Bagaimana proses perencanaan suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Semarang ? 

 
2.    Bagaimana  penentuan  suksesor  pada  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel 

 
Semarang ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

 
 

A. Tujuan Penelitian 
 

 
 

1. Mengetahui proses perencanaan suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Semarang. 

 
2.  Mengetahui  penentuan  suksesor  pada  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel 

 
Semarang. 

 

 
B. Manfaat Penelitian 

 
 

1. Manfaat Praktis 

 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan Bengkel ASSA Baru Diesel 

memiliki gambaran mengenai perencanaan suksesi. 

2. Manfaat Akademik 

 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

contoh penerapan teori suksesi yang meliputi teori pemilihan suksesor 

oleh  Stephen  Clifford,  serta  teori  tahapan  proses  suksesi  menurut 

Ernesto J. Poza. 


