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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Dengan adanya AFTA (Asean Free Trade Area) maka Indonesia akan 

lebih mudah memasarkan produk dalam negerinya ke pasar ekspor di kawasan 

ASEAN. Namun, disamping itu, kita juga dituntut untuk mampu bersaing 

dengan produsen-prosuden luar negeri. Salah satu cara yang digunakan 

pemerintahan Indonesia adalah dengan meningkatkan sektor UMKM (Usaha 

Mikro Kecil Menengah) dalam negeri. UMKM dianggap sebagai bentuk usaha 

terbanyak yang ada di Indonesia. Salah satu jenisnya adalah bisnis keluarga. 

Bisnis keluarga di Asia menjadi penopang utama perekonomian. Pada 

periode 2000-2010, bisnis keluarga memperoleh laba tertinggi di antara 

perusahaan di Asia yaitu total laba kumulatif sebesar 261% dan tingkat 

pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 13,7% selama periode tersebut. Data 

terbaru yang disebutkan oleh Credit Suisse bahwa terdapat 3.568 bisnis 

keluarga yang terdaftar dalam bursa di 10 negara Asia). Jumlah pengusaha 

Indonesia yang merupakan eksekutif dari bisnis keluarga tercatat telah 

mencapai angka 90% (Kompas, 2002). Perusahaan keluarga adalah sebuah 

perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau 

beberapa keluarga. 

Hal terpenting dalam mengelola bisnis keluarga dengan baik adalah, 

memastikan semua keluarga memiliki hubungan baik yang akan tetap langgeng, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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bahkan jika bisnis berhenti. Keluarga masih jauh lebih penting daripada bisnis 

karena bisnis dapat digantikan sementara keluarga anda tidak. 

(Butler&Tarry,2009). Untuk itulah dalam bisnis keluarga diperlukan adanya 

harmonisasi keluarga yang terus terjaga untuk kelangsungan hidup bisnis 

tersebut. Namun banyak bisnis keluarga yang sulit melewati tiga generasi 

karena banyak perusahaan keluarga terlibat dalam konflik untuk 

memperebutkan kekuasaan dalam perusahaan. (Widyasmoro, 2008 dalam 

Wahjono, 2009) 

Kepemimpinan bisnis keluarga terjadi melalui proses suksesi. Suksesi 

merupakan salah satu kunci keberhasilan kelangsungan sebuah bisnis keluarga. 

Makin baik proses suksesi yang dijalankan maka makin lama bisnis tersebut 

akan berjalan. Kepemimpinan bisnis keluarga berbeda dengan kepemimpinan 

bisnis lain, dalam bisnis keluarga dibutuhkan adanya persetujuan oleh anggota-

anggota keluarga pemilik bisnis serta adanya kemampuan yang dimiliki oleh 

pemimpin bisnis keluarga. Jadi bukan hanya memilih pemimpin dari satu klan 

keluarga yang sama, bisnis keluarga juga menuntut pemimpin memiliki 

kemampuan baik untuk menjaga bisnis maupun untuk menjaga hubungan 

harmonis keluarga (Laurence, 2015). 

Pengertian suksesi adalah proses seumur hidup dalam keseluruhan proses 

bisnis untuk mempersiapkan pengalihan kekuasaan dan control dari generasi ke 

generasi (Aronoff, 2003). Suksesi adalah alih generasi kepemimpinan bisnis 

dari generasi satu ke generasi berikutnya. Bisnis keluarga biasanya melakukan 

suksesi dengan memilih calon suksesor dari anggota keluarga yang merupakan 
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keturunan langsung dari klan keluarga pemilik bisnis. Biasanya bisnis akan 

diwariskan kepada anak mereka. Sulitnya proses suksesi disebabkan oleh 

banyak hal. Salah satunya adalah ketidaksiapan aksesor dalam menyiapkan 

calon suksesornya untuk menjalani suksesi bisnis. Poza (2009) menyatakan 

bahwa hanya 12% bisnis keluarga yang berhasil melakukan suksesi dari 

generasi kedua ke generasi ketiga dan hanya 4% yang berhasil melakukan 

suksesi dari generasi ketiga ke generasi keempat. 

Penelitian ini akan mengambil sebuah bisnis keluarga yaitu Bisnis Kacang 

Mete Pauline – Rembang. Kacang Mete Pauline adalah sebuah bisnis keluarga 

yang melakukan kegiatan usaha berupa produksi produk kacang mete dari 

bahan baku mentah kacang mete berupa gelondong mete yang masih berkulit 

sampai menjadi produk kacang mete siap olah yang biasa disebut OC. Kacang 

Mete Pauline beralamat di Jalan Yos Sudarso No 29 Rembang. Bisnis ini 

didirikan oleh Hary Santoso pada tahun 1993.  

Perencanaan suksesi merupakan syarat yang mutlak bagi keberlangsungan 

sebuah perusahaan. Seringkali suksesi di artikan sebagai peralihan pimpinan di 

tingkat puncak saja, sehingga perusahaan hanya berkonsentrasi di tingkat 

puncak saja. Suksesi pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan perusahaan 

antara lain perubahan pola pergerakan perusahaan, pengembangan perusahaan, 

kebijakan perencaan karir, sistem promosi dan mutasi (Susanto, dkk, 2007). 

Oleh karena itu, suksesi tidak terbatas pada pimpinan puncak saja tetapi 

sebaiknya direncanakan dan dilaksanakan untuk tujuan yang lebih luas. 

Menurut Longenecker dan Schoen proses suksesi melalui beberapa 
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tahapan yaitu tahap I (Pre Business Stage), pada tahap ini, calon penerus mulai 

bersinggungan dengan bisnis keluarga sebagai bagian dari proses tumbuh 

kembangnya. Tahap II (Introductory Stage), tahapan ini melibatkan 

pengenalan dini mengenai perusahaan kepada calon penerus.Tahap III 

(Introductory Functional Stage) pada tahap ini, calon penerus mulai bekerja 

paruh waktu di perusahaan keluarga.Tahap IV (Functional Stage), tahapan ini 

dimulai saat calon penerus mulai bekerja secara full time.Tahap V (Advanced 

Functional Stage), pada tahap ini sang calon penerus sudah memiliki 

kemampuan professional yang cukup baik, sehingga dipromosikan ke posisi 

manajerial.Tahap VI (Early Succession Stage), tahapan ini terjadi saat sang 

calon penerus menjabat sebagai Direktur Pengelola ataupun Presiden 

Direktur.Tahap VII (Mature Succession Stage), pada tahap ini, proses transisi 

kepemimpinan telah berlangsung secara tuntas.  

Berdasarkan uraian tersebut judul skripsi ini adalah : Perencanaan Calon 

Suksesor pada Kacang Mete Pauline – Rembang Menurut Teori 

Longenecker dan Schoen. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bagaimana perencanaan calon suksesor pada Kacang Mete Pauline – 

Rembang menurut teori Longenecker dan Schoen? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan calon suksesor 

pada Kacang Mete Pauline – Rembang menurut teori Longenecker dan Schoen. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak perusahaan: 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemimpin atau 

pemilik perusahaan untuk melakukan proses suksesi sehingga perusahaan 

mampu mengatur konflik yang terjadi. 

b. Bagi Kalangan Akademisi: 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai bahan pembanding antara teori-teori yang telah diterima di 

bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya diperusahaan. 

 

 

 

 

  


