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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan keluarga memainkan peran penting dalam memberikan 

kontribusi pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dampak positif yang 

diberikan adalah dengan adanya pertumbuhan bisnis-bisnis baru dan peningkatan 

kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan maka dapat meningkatkan jumlah 

lowongan perkerjaan sehingga berkurangnya tingkat penganguran di Indonesia. 

Semakin banyak lapangan pekerjaan yang disediakan semakin meningkat pula 

kesejahteraan masyarakat. Menurut survei di Indonesia dari 195.000 perusahaan, 

95% nya adalah perusahaan keluarga (Susanto, 2007). 

Bisnis dianggap milik keluarga jika satu atau dua anggota keluarga 

memiliki 15 persen  atau lebih dari ekuitas dan lebih dari satu anggota keluarga 

bekerja dalam bisnis (Poza, 2007). Saat ini  banyak bisnis keluarga yang tumbuh 

dan berkembang menjadi perusahaan yang besar. Pada umumnya perusahaan-

perusahaan tersebut memiliki tujuan agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang 

lama.Namun pada kenyataannya, seringkali tujuan tersebut tidak dapat 

terwujud.Perusahaan keluarga yang gagal untuk tumbuh biasanya disebabkan oleh 

tidak adanya perencanaan suksesi yang matang. Berdasarkan salah satu hasil dari 

survei The Jakarta Consulting Group menyatakan bahwa, rata-rata perusahaan 

keluarga yang berada di Indonesia belum secara keseluruhan mempersiapkan 

generasi baru atau calon suksesor untuk memimpin  di dalam perusahaan. Adapun 

perusahaan keluarga yang sudah mempersiapkan generasi baru atau calon penerus 
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sebanyak 67,8% sedangkan yang lain (32,2%) tidak atau belum mempersiapkan 

generasi baru atau calon suksesornya. (The Jakarta Consulting Group, 2014). 

Pemilik dari bisnis keluarga sangat jarang mempersiapkan generasi 

penggantinya. Dampaknya, anak yang tidak mengalami proses suksesi yang baik 

akan memiliki kekhawatiran akan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi 

tanpa adanya orang tua mereka (Susanto, 2007). Untuk itulah, agar bisnis keluarga 

masih mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama dan beradaptasi dengan 

perubahan zaman,  pendiri perlu mempersiapkan regenerasi. 

Suksesi merupakaan kunci penting dalam mempertahankan 

keberlangsungan hidup sebuah perusahaan keluarga. Definisi suksesi menurut 

Atwood (2007) yaitu menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. 

Spesifiknya suksesi merupakan proses mengidentifikasi  pemimpin masa depan 

dalam suatu organisasi dan mengembangkan mereka agar seseorang yang di 

tunjuk nantinya sebagai seorang suksesor siap untuk menjalankan perannya 

sebagai seorang pemimpin. Dalam proses suksesi, pemain kunci adalah 

kesuksesan suksesornya. Sehingga dalam memilih dan mempersiapkan calon 

pengganti dibutuhkan beberapa kriteria kesuksesan untuk suksesor tersebut. 

Menurut Poza (2010) sepuluh kriteria kesuksesan untuk calon suksesor, 

adalah sebagai berikut: Bimbingan pendiri terhadap suksesor, Pemahaman 

suksesor terhadap bisnis, Pemahaman suksesor terhadap dirinya sendiri, 

Kemampuan suksesor sesuai dengan strategi bisnis, Suksesor mampu 

mengendalikan anggota keluarganya, Suksesor mampu mengendalikan sumber 

daya manusia perusahaan untuk melengkapi kebutuhannya, Suksesor memiliki 
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keinginan untuk memimpin yang bersumber dari diri sendiri, Suksesor dihormati 

oleh karyawan yang bukan keluarga, pemasok, pelanggan, anggota keluarga dan 

lain – lainnya, Suksesor dapat mengontrol ownership dan kepemimpinan dengan 

stakeholder perusahaan, Suksesor fokus pada masa depan bisnis keluarga. 

Abon Patma Salatiga merupakan perusahaan keluarga berskala rumahan 

yang sudah dijalankan tahun 1996-an yang bergerak dibidang makanan yang  

terbuat dari serat daging hewan yang biasa dikenal dengan nama abon. Abon 

Patma ini terletak di Jl. Serayu No.117 Salatiga. Jenis abon yang diproduksi 

adalah abon ayam dan abon sapi dengan berbagai macam merek dan kualitas rasa, 

seperti Abon  cap Ibu, Abon cap Patma, Abon cap Kapal Api dan Abon cap Ayam 

Bertelur dengan dua macam rasa, yaitu original dan pedas. Mengingat usia dari 

pemilik yang sudah tidak muda lagi yaitu 55 tahun dan menginginkan adanya 

calon penerus, tentunya sangat segera diperlukan persiapan untuk membekali 

calon penerus agar nantinya siap menlanjutkan bisnis keluarga. Adapun calon 

penerus yang dipilih adalah anak kandung dari pemilik usaha Abon Patma itu 

sendiri, Vania Paramitha.Beliau ingin mempersiapkan anaknya agar mampu 

melanjutkan usahanya kelak. 

Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dalam judul Analisis Kriteria 

Kesuksesan Suksesor pada Bisnis Keluarga Abon Patma Salatiga. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daging
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan 

Bagaimana penilaian kesiapan calon suksesor pada bisnis keluarga Abon Patma 

Salatiga berdasarkan kriteria kesuksesan calon suksesor menurut Poza (2010)? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan calon suksesor pada bisnis 

keluarga Abon Patma Salatiga berdasarkan kriteria kesuksesan calon suksesor 

menurut Poza (2010). 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

A. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

masukan dan suatu informasi bagi perusahaan yang ingin melakukan 

perencanaan suksesi yang dapat digunakan sebagai pedoman menentukan 

suksesor yang tepat bagi perusahaan dan bagaimana cara atau tahap-tahap 

dalam mempersiapkan calon-calon suksesor yang baik dan sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 
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B. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan sebuah referensi atau gambaran di bidang kewirausahaan khususnya 

dalam menganalisis kriteria kesuksesan suksesor mengenai bisnis 

keluargadan dinamikanya serta menjadi bahan referensi bagi peneliti yang 

ingin mengembangkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


