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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kewirausahaan adalah proses mengembangkan dan mengidentifikasi 

sebuah usaha bertujuan menghasilkan sebuah peluang untuk jalan menuju 

kesuksesan. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan kondisi ekonomi di 

indonesia, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal 

maupun pelatihan-pelatihan masyarakat kewirausahaan menjadi 

berkembang. Berwirausaha sekarang menjadi trend dikalangan masyarakat 

Indonesia, hanya bermodalkan minat, bakat serta kemampuan dalam 

mengelolanya mereka bisa mendapatkan profit yang cukup menjanjikan.  

Sebagian masyarakat berpendidikan tinggi tidak punya ketertarikan 

terhadap dunia wirausaha, mereka cenderung ingin mendudukin kursi 

kantoran dengan jabatan yang tinggi. Namun persaingan dalam ekonomi di 

indonesia semakin banyak , maka juga tidak banyak mereka yang hanya 

bermodalkan keberanian dan tekad membuat suatu bisnis sendiri. Dalam 

wirausaha dibutuhkan keberanian untuk mengambil resiko, hal ini tidak 

banyak dimiliki oleh sebagian wirausahawan. Seorang wirausahawan 

mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait 
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dengan nilai nilai, sikap dan perilaku wirausaha. Dalam wirausaha ada juga 

kemampuan calon penerus dalam melanjutkan bisnis keluarga.  

Bisnis keluarga atau perusahaan keluarga memainkan peran penting 

dalam perkembangan ekonomi regional dan global dan menambah penciptaan 

lapangan kerja baru, pertumbuhan bisnis baru dan peningkatan kegiatan 

kewirausahaan. Menurut survei di Indonesia dari 195.000 perusahaan, 95% 

nya adalah perusahaan keluarga (Susanto, 2007 dalam Gunawan & 

Mustamu,2015). Hal ini dapat membantu pemerintah untuk memajukan bisnis 

di Indonesia juga mengurangi tenaga penganguran di Indonesia. 

         Perusahaan keluarga memiliki peran penting dalam pergerakan 

ekonomi di Indonesia.Bahkan di Indonesia perusahaan keluarga memiliki 

kontribusi lebih dari 90% dalam perekonomian di Indonesia. Perusahaan 

keluarga di kelola dan di teruskan secara turun menurun. Dalam perusahaan 

keluarga ini pemilik atau owner tidak hanya mennyerahkan perusahaanya 

kepada penerusnya secara langsung. Pada kebanyakan perusahaan keluarga 

generasi penerus susah untuk turun ke tiga generasi berikutnya, Perlu adanya 

proses dan edukasi dalam meneruskan perusahaan keluarga ini. Salah satu 

prosesnya adalah proses suksesi. Keberlangsungan perusahaan dapat 

berlangsung lama apabila proses suksesi yang berjalan dari generasi ke 

generasi selanjutnya. 
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Proses perencanaan suksesi memiliki tiga elemen yaitu mengekploitasi 

komitmen keluarga terhadap perusahaan, persiapan generasi penerus , dan 

mentoring. Pemimpin bisnis keluarga perlu untuk berbagi ide tentang 

keberhasilan dan kelanjutan dari bisnis keluarga dengan generasi berikutnya 

(Landsberg ,1999 dalam  Gunawan & Mustamu 2015). Pemimpin bisnis 

keluarga harus mempersiapkan calon suksesor agar dapat meneruskan bisnis 

keluarganya. Hal ini dapat melatih calon suksesor untuk mengambil alih 

manajemen. Proses suksesi melalui proses panjang. Pendiri perusahaan harus 

dapat melatih dan mementor calon suksesor dalam menjalankan 

perusahaanya. Proses suksesi juga memerlukan proses mentoring kepada 

calon penerus.  

Dalam pemelitian ini, perusahaan UD.Rehobot yang bergarak di bidang 

distributor bata ringan menjadi sujek penelitian. Subjek penelitian didirikan 

pada tahun 2012. Berlokasi di jl. Andong sinawi, Bobotsari, Purbalingga, Jawa 

Tengah.  Untuk saat ini UD.Rehobot masih dipimpin oleh pemilik atau pendiri 

usaha tersebut. Namun masalah dalam perusahaan keluarga pada umumnya 

adalah suksesi kepemimpinan , hal ini terjadi pada generasi pertama ke 

generasi kedua, namun generasi kedua atau calon suksesor sudah ikut terjun 

membantu bisnis keluarga tersebut. Dalam proses suksesi ini di perlukan 

beberapa elemen untuk dapat mencapai keberhasilan suksesi ini. Perencanaan 

suksesi juga membutuhkan proses mentoring didalamnya. 
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Kondisi subjek penelitian saat ini adalah dalam perusahaan pemimpin 

akan memwariskan atau memberikan usahanya untuk dilanjutkan kepada 

anaknya atau calon suksesor, maka perlu adanya perencanaan suksesi yang 

matang. Perencanaan suksesi dilakukan saat perusahaan masih berdiri 5 tahun 

, hal ini di karenakan pemimpin perusahaan sudah berumur tua dan juga dapat 

menjangkau seluruh pelangan karena semakin bertambahnya pelangan. Untuk 

saat ini kepemimpinan masih dipegang oleh pendiri perusahaan, namun 

anak/calon suksesor sudah ikut terjun untuk membantu dan mempelajari 

bisnis yang dikembangkan oleh pendiri perusahaan. Dalam subjek penelitian 

memiliki dua tempat untuk menjalankan bisnisnya. Diantaranya yaitu gudang 

dan toko , saat ini anak dari pendiri bertugas menghandel gudang untuk 

mengurus keluar masuk barang dan di toko untuk menghandel proses 

transaksi jual beli antar toko bangunan. Maka itu pemimpin memerlukan 

perencanaan suksesi agar calon suksesor dalam menghandel tugas yang lain 

seperti order pembelian toko bangunan se jawa tengah, transaksi antar pabrik 

, negosiasi harga, mengambil keputusan atas resiko perusahaan. 

Untuk menuju sukses, perencanaan suksesi membutuhkan proses 

mentoring atau pendampingan pada generasi berikutnya. Proses mentoring 

yang berlangsung terdiri dari (Lipman et al.,2010 dalam Gunawan & Mustamu 

2015)  

1. Transfer pengetahuan 
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Proses pengetahuan dibagi menjadi tiga yaitu  

a. Kopentisi terkait dengan distributor 

b. Kompetensi bisnis  

c. Kopentensi kepemilikan  

2. Pengembangan dan pembelajaran 

3. Evaluasi mentoring 

 Dalam bisnis keluarga perlunya perencanaan suksesi yang baik. 

Pengetahuan dan pengalaman pemimpin perusahaan perlu diturunkan ke calon 

suksesor berikutnya. Sehingga  menghasilkan calon suksesor yang sukses. Bisnis 

keluarga dapat di katakan sukses apabila bisnis tersebut dapat berjalan dari 

generasi berikut ke berikutnya, namun fenomena yang banyak terjadi dalam bisnis 

keluarga adalah tidak dapatnya usaha tersebut dilanjutkan kepada calon penerus 

berikutnya, bahkan banyak dari perusahaan keluarga terhenti di generasi ke tiga. 

Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah tidak ada 

kematangan dari calon suksesor mengenai bisnis keluarga yang dijalankan. Maka 

perlu adanya perencanaan suksesi yang mata dengan proses mentoring atau 

pengawasan yang tepat pada calon suksesor. Agar bisnis keluarga tetap sukses 

kedepanya. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang di lakukan oleh Gunawan & 

Mustamu (2015) dengan subjek yang berbeda yaitu distributor batu bata karena 

subjek penelitian sebelumnya meneliti distributor bahan kimia. Sedangkan 
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metode penelitian dan kerangka penelitian mengacu pada penelitian Gunawan 

&Mustamu (2015) 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disusun diatas, maka dapat kami 

simpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sejauh mana proses suksesi dalam UD.Rehobot? 

2. Bagaimana proses mentoring pendiri terhadap calon suksesor 

UD.Rehobot? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari riset ini adalah untuk 

mendiskripsikan sejauh mana proses suksesi dan proses mentoring dalam 

perusahaan UD.Rehobot. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi peneliti 

dalam mengembangkan pengetahuan mengenai analisis 

perencanaan suksesi dengan proses mentoring didalamnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

maupun pertimbangan untuk merencanakan suksesi dan 

mementoring calon suksesor dalam suatu perusahaan dengan baik 


