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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Sudah diketahui bahwa bisnis keluarga mendapatkan sifat khusus mereka 

dari pengaruh keluarga terhadap bisnis. Dinamika rumit yang ada di antara 

anggota keluarga tidak hanya mempengaruhi kinerja bisnis keluarga tetapi juga 

pertumbuhan, perubahan dan transisi dari waktu ke waktu. Dinamika 

interpersonal antar anggota keluarga telah diidentifikasi sebagai faktor penting 

dalam rendahnya jumlah transfer multi-generasi yang berhasil di antara bisnis 

semacam itu (Farrington et al., 2010). Pada gilirannya, dinamika bisnis keluarga 

juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan keluarga harus jelas tentang 

hubungan positif antara umur panjang bisnis dan kesejahteraan keluarga. 

Pemimpin bisnis keluarga tahu bahwa ketika mereka menghadapi kesulitan dalam 

bisnis, seperti konflik antara anggota keluarga, baik kesuksesan bisnis maupun 

hubungan di antara anggota keluarga berisiko (Visser & Strydom, 2010 dalam 

Farrington & Venter, 2012). 

 Isu-isu yang berkaitan dengan hubungan keluarga telah diidentifikasi 

sebagai ancaman utama yang mempengaruhi pertumbuhan, kesuksesan dan 

kelangsungan hidup jenis-jenis bisnis ini. Dari hubungan keluarga yang penuh 

konflik, banyak masalah keluarga muncul, dan mengelola keluarga dan bisnis 

tampaknya merupakan tantangan konstan yang dihadapi oleh pemilik bisnis 
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keluarga. Agar keluarga memberi nilai tambah dan tidak meracuni bisnis, 

perhatian harus diberikan pada hubungan keluarga. Oleh karena itu, 

mempertimbangkan dinamika keluarga ini  sangat penting untuk meneliti bisnis 

keluarga (Gordon & Nicholson, 2010; Schuman et al., 2010 dalam Farrington & 

Venter, 2012). 

 Namun, tidak hanya anggota keluarga yang mempengaruhi keberhasilan 

bisnis keluarga, tetapi juga anggota non-keluarga (termasuk pegawai non-

keluarga). Farrington et al. (2010) mengamati bahwa penting bagi anggota 

keluarga dan non keluarga untuk bekerja sama jika bisnis keluarga berlanjut dan 

berkembang. Dengan kata lain, agar bisnis keluarga dapat bertahan dan menjadi 

sukses, anggota keluarga perlu memelihara hubungan pribadi mereka satu sama 

lain, dan juga dengan stakeholder non-keluarga lainnya. 

 Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika interpersonal 

yang muncul di antara berbagai kelompok stakeholder bisnis keluarga, bisnis 

keluarga telah dikenal untuk mencapai hasil yang luar biasa, seringkali sampai 

batas yang lebih tinggi daripada bisnis non-keluarga (Gordon & Nicholson, 2010; 

Schuman et al., 2010 dalam Farrington & Venter, 2012), yang menekankan 

perlunya penelitian lebih lanjut mengenai apa yang dapat dilakukan untuk 

memastikan kesuksesan bisnis tersebut. Stakeholder anggota keluarga dan non-

keluarga memiliki pengaruh penting terhadap bisnis keluarga, dan penelitian ini 

berusaha untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengidentifikasi keterlibatan 

stakeholder dalam bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien. Kesuksesan bisnis 

keluarga Loenpia Mbak Lien tidak terlepas karena adanya keharmonisan keluarga 
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di dalamnya. Farrington & Venter (2012) menjelaskan bahwa keharmonisan 

keluarga (family harmony) mengacu pada hubungan antara stakeholder yang 

ditandai dengan dukungan, penghargaan, perawatan, keterikatan emosional dan 

kerja sama. Bisnis keluarga yang sukses adalah bisnis yang tidak menghancurkan 

atau melemahkan keharmonisan keluarga. 

 Bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien tergolong sudah berhasil dalam 

menjalankan bisnisnya. Terbukti dari awal mula usahanya pada tahun 1982, hanya 

memiliki 2 orang karyawan, lokasi usaha hanya di rumah Jl Bon Lancung 

Semarang, setiap hari hanya menjual 10 rol lunpia, omzet harian hanya seratus 

ribu rupiah. Dari keberhasilan yang sudah didapat oleh bisnis keluarga Loenpia 

Mbak Lien untuk saat ini sudah memiliki 20 orang karyawan, lokasi usaha telah 

membuka cabang di Jl Pemuda dan Jl Pandanaran Semarang, setiap hari telah 

menjual 500-1.000 rol lunpia, omzet harian sekarang ini sudah sepuluh sampai 

dengan lima belas juta rupiah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

mengidentifikasi bagaimana keterlibatan stakeholder pembentuk keharmonisan 

keluarga dalam mempertahankan keberhasilan bisnis keluarga Loenpia Mbak 

Lien. Saat awal mula menjalankan bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien, Sri Irianti 

berusia 20 tahun. Dengan adanya keberhasilan yang sudah didapat, penelitian ini 

menggunakan bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien sebagai objek penelitian karena 

usaha yang dimiliki oleh Sri Irianti ini memiliki beberapa kelebihan dibanding 

dengan usaha lumpia pesaingnya. Pertama, Loenpia Mbak Lien memiliki inovasi 

produk berbeda dengan lumpia pesaing, seperti: loenpia tepan / loenpia panggang, 

loenpia seafood (kepiting original dan kepiting jamur), loenpia vegetarian (jamur) 
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serta loenpia western (mozarela, smoked beef dan nugget). Lumpia inovasi 

tersebut juga dapat request untuk spicy/not spicy. Kedua, packaging Loenpia 

Mbak Lien sudah modern, tidak seperti lumpia pesaing yang hanya dibungkus 

besek dilapisi daun pisang. Ketiga, di lokasi penjualan Loenpia Mbak Lien Jl 

Pemuda Gang Grajen No 1 Kauman Semarang melayani makan di tempat (dine-

in) karena menyediakan tempat duduk yang nyaman dan juga dilengkapi dengan 

toko oleh-oleh. Sementara lumpia pesaing biasanya hanya melayani penjualan 

untuk dibawa pulang (take-away) karena tidak tersedia tempat duduk yang 

memadai.  

 Untuk tujuan penelitian ini, bisnis keluarga kecil dan menengah adalah 

bisnis keluarga tunggal yang memiliki setidaknya 51% dari ekuitas bisnis; di 

mana satu keluarga mampu menerapkan pengaruh yang cukup besar dalam bisnis; 

setidaknya ada dua anggota keluarga yang peduli dengan manajemen senior 

bisnis; dan bisnis mempekerjakan kurang dari 200 karyawan tetap (Farrington & 

Venter, 2012). Stakeholder intern utama yang diidentifikasi mempengaruhi 

keberhasilan bisnis keluarga dalam penelitian ini berdasarkan penelitian 

Farrington & Venter (2012) adalah pemilik (senior generation), anak (incumbent 

generation), anggota keluarga lain (inactive family) dan anggota bukan keluarga 

(non-family members).  

 Keterlibatan pemilik selaku direktur adalah mengawasi jalannya Loenpia 

Mbak Lien di setiap bidang. Keterlibatan anak selaku marketing adalah 

memastikan bahwa citra produk Loenpia Mbak Lien di mata konsumen baik, 

memasarkan produk agar Loenpia Mbak Lien tidak kalah dengan pesaingnya, 
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memantau angka penjualan Loenpia Mbak Lien tiap periodenya. Keterlibatan 

anggota keluarga lain (saudara) selaku MSDM adalah menyediakan kebutuhan 

tenaga kerja dan mengawasi apakah masing-masing karyawan telah bekerja sesuai 

job description. Keterlibatan anggota bukan keluarga (karyawan) selaku 

operasional dan produksi adalah memproduksi lunpia dan mendistribusikan ke 

tempat penjualan. 

 Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini berjudul: 

“IDENTIFIKASI KETERLIBATAN STAKEHOLDER YANG MEMBENTUK 

KEHARMONISAN KELUARGA DALAM BISNIS KELUARGA LOENPIA 

MBAK LIEN.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterlibatan pemilik dalam keharmonisan keluarga di bisnis 

keluarga Loenpia Mbak Lien? 

2. Bagaimana keterlibatan anak dalam keharmonisan keluarga di bisnis 

keluarga Loenpia Mbak Lien? 

3. Bagaimana keterlibatan anggota keluarga lain dalam keharmonisan 

keluarga di bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien? 

4. Bagaimana keterlibatan anggota bukan keluarga dalam keharmonisan 

keluarga di bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui keterlibatan pemilik dalam keharmonisan keluarga di bisnis 

keluarga Loenpia Mbak Lien. 

2. Mengetahui keterlibatan anak dalam keharmonisan keluarga di bisnis 

keluarga Loenpia Mbak Lien. 

3. Mengetahui keterlibatan anggota keluarga lain dalam keharmonisan 

keluarga di bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien. 

4. Mengetahui keterlibatan anggota bukan keluarga dalam keharmonisan 

keluarga di bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien. 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi praktis: Loenpia Mbak Lien. 

Penelitian ini mengidentifikasi keterlibatan berbagai kelompok stakeholder 

dalam keberhasilan bisnis keluarga kecil dan menengah sehingga dapat 

merekomendasi yang membantu pimpinan bisnis keluarga Loenpia Mbak 

Lien untuk berhasil mengelola hubungan stakeholder dalam bisnisnya. 

2. Kontribusi teoritis 

Setelah mengidentifikasi keterlibatan stakeholder yang membentuk 

keharmonisan keluarga dalam bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien, secara 

teoritis diharapkan menambah tambahan bukti empiris pengembangan 

studi mendatang tentang bisnis keluarga. 


