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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi merupakan hal yang penting untuk menentukan kemajuan sebuah 

negara. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia selalu bertambah oleh 

sebab itu ekonomi secara terus menerus mengalami peningkatan dan perubahan. 

Perubahan yang sering terjadi di Indonesia adalah inflasi, pengangguran, hasil 

produksi, kesempatan kerja. Jika semua hal tersebut ditangani dengan cepat dan 

tepat, maka suatu negara akan mengalami perekenomian yang stabil. Indonesia 

dilihat dari segi ekonomi merupakan negara dalam tahap pengembangan untuk 

menjadi negara maju. Penduduk yang padat membuat pemerintah tidak mudah 

untuk menghadapi persoalan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tetapi tentu saja 

pemerintah terus berusaha untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat 

diselesaiikan, agar perekonomian di Indonesia selalu stabil. Ada berbagai cara yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan ekonomi di Indonesia, salah satunya 

adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan ini kesempatan kerja akan 

bertambah banyak dan pengangguran di Indonesia pun akan berkurang. 
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Kewirausahawan atau yang sering kita sebut Entrepreneur merupakan hal 

penting bagi perekenomian di negara yang sedang berkembang. Keberadaan 

kelompok wirasausaha ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan 

perekenomian suatu negara. Tidak ada satupun negara yang mampu menjadi negara 

maju tanpa adanya sejumlah wirausaha dan masyarakat yang berwirausaha. 

Pertumbuhan wirausaha sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sebuah 

negara. Sehingga semakin banyak wirausaha – wirausaha baru, maka semakin 

meningkat perekonomiannya. Perkembangan entrepreneur di Indonesia masih 

terlalu rendah di bandingkan dengan negara – negara lain. Pernyataan ini dapat kita 

lihat dari jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Di Indonesia jumlah 

entrepreneur hanya mencapai 1,56% dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan 

menurut Mc Clelland suatu Negara bisa menjadi makmur apabila ada terdapat 

entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2018 jumlah pengangguran di 

Indonesia pada bulan Februari 2018 mencapai 6,87 juta orang atau 5,13% orang 

dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderungmeningkat 

(https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-

pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-

sebesar-2-65-juta-rupiah.html). Mengetahui keadaan tersebut, dapat terlihat adanya 

peluang besar untuk mengembangkan diri menjadi seorang entrepreneur. 

Di era sekarang ini bisnis keluarga merupakan hal yang sering di 

perbincangan oleh kalangan masyarakat. Bisnis dianggap milik keluarga jika satu 

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

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html
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satu anggota keluarga bekerja dalam bisnis (Poza, 2007). Dan saat ini banyak 

perusahaan keluarga yang tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Pada umumnya 

tidak banyak bisnis keluarga yang mampu melewati tiga generasi, hal ini 

dikarenakan banyak perusahaan keluarga yang terlibat dalam konflik perusahaan 

untuk memperebutkan kekuasaan atas perusahaan tersebut. Maka untuk 

menghindari konflik keluarga dalam perusahaan tersebut, suksesi sangatlah penting 

bagi perusahaan keluarga. Suksesi menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan 

keluarga agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kontribusi dari 

perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga juga memberikan dampak yang positif 

terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. Karena adanya bisnis-bisnis baru 

dapat meningkatkan lowongan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di 

Indonesia. Menurut survei di Indonesia dari 195.000 perusahaan, 95% nya adalah 

perusahaan keluarga (Susanto, 2007). 

Suksesi adalah kunci utama untuk mempertahankan agar kelangsungan 

hidup perusahaan berjalan berjalan dengan waktu yang lama. 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. Untuk 

mempersiapkan suksesor, CEO atau pendiri perusahaan memiliki peran yang sangat 

penting dalam proses suksesi. Menurut Le Breton Miller (2004) : Ada 4 tahapan 

proses dalam suksesi yaitu : (1) Perencanaan Suksesi yang berisi tentang rencana 

yang dilakukan untuk memilih calon suksesor dengan baik dan disetujui oleh 
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anggota keluarga ; (2) Perkembangan calon suksesor yang berisi tentang 

kemampuan calon suksesor misalkan melalui pendidikan formal ; (3) Seleksi yaitu 

seleksi akhir calon suksesor dan penempatan jabatan yang paling baik untuk calon 

suksesor ; (4) dan tahap terakhir yaitu Proses transisi yang artinya calon suksesor 

telah dipercayai oleh pemilik generasi sebelumnya untuk menjalankan bisnis 

keluarganya dengan baik. 

Victory snack merupakan sebuah bisnis keluarga yang bergerak di bidang 

distribusi makanan ringan. Bisnis keluarga Victory snack sudah berdiri dari tahun 

2012. Pada  awal nya Victory snack menjual makanan ringan secara grossiran, 

tetapi kemudian setelah bisnis keluarga tersebut mulai berkembang, lama kelamaan 

Victory snack mulai menjualnya secara eceran. Jadi sekarang ini Victory snack 

menjual secara grossir dan eceran. Hal ini bertujuan untuk menguasai pasar dalam 

sektor grosir maupun eceran. Dan untuk terus melanjutkan bisnis keluarga tersebut. 

Pendiri/pemilik Victory snack harus mempersiapkan suksesor untuk melanjutkan 

kelangsungan bisnis keluarganya tersebut. Agar bisnis keluarga tersebut tidak 

berhenti, dan kemudian dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Pentingnya 

suksesi bagi Victory Snack menurut pemilik Victory Snack adalah dengan adanya 

proses suksesi yang semakin dini maka pemilik akan memiliki lebih banyak waktu 

untuk mempersiapkan suksesor mengingat bisnis ini tidak dapat dipelajari secara 

cepat. Jika proses suksesi tidak dilakukan saat ini, suksesor akan mengalami 

kesulitan dalam penyesuaian dirinya dalam bisnis di masa yang akan datang. 
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Maka dari itu, akan dilakukan penelitian untuk mengetahui sudah seberapa 

jauh CEO melakukan proses perencanaan suksesi kepada calon suksesor menurut 

teori Le Breton-Miller & Steier. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penelitian 

ini berjudul : “Analisis Proses Suksesi Pada VICTORY SNACK Dengan Teori Le 

Breton-Miller & Steier” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah Bagaimana proses suksesi pada Victory Snack 

berdasarkan teori Le Breton-Miller & Steier ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan suksesi 

kepemimpinan pada Victory Snack berdasarkan teori Le Breton-Miller & 

Steier. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak perusahaan : 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk perusahaan keluarga yang 

terkait dengan proses perencanaan suksesi untuk melatih calon suksesor 

yang nantinya akan memimpin perusahaan keluarga. 

b. Bagi pihak akademisi : 

Sebagai referensi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti yang ingin 

mengembangkan penelitian yang sejenis. 


