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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan keluarga menurut Ward dan Aronoff yang dikutip oleh Lily (Lily, 

2014) adalah dua atau lebih anggota keluarga yang tergabung dalam perusahaan 

untuk mengawasi masalah suatu perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan keluarga ialah perusahaan yang dikelola oleh dua atau lebih dari 

anggota keluarga yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan serta dapat 

mengawasi keuangan. 

 Bisnis keluarga mulai banyak diusung oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia.Untuk negara sendiri perusahaan keluarga memberikan peran penting 

dalam kontribusi perekonomian di suatu negara. Di Indonesia sendiri menurut 

survey dalam Survey Bisnis Keluarga 2014 (PwC, 2014). Pendapatan Domestik 

Bruto setara dengan Turki , dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 – 

6,4%. Di Indonesia sendiri lebih dari 95% perusahaan dimiliki oleh keluarga. Tidak 

hanya di Indonesia , bahkan di Asia Tenggara pun 60% perusahaan terbuka (tbk.) 

merupakan bisnis yang dimiliki oleh keluarga. 

 Namun terkadang hanya beberapa anggota keluarga saja ikut langusng 

mengelola dan mengurus manajemen perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang 
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hanya mendirikan dan menjadi pemegang saham, sehingga perusahaannya dikelola 

oleh pihak luar atau bukan dari anggota keluarga. 

 Untuk membangun dan mempertahankan bisnis keluarga tidaklah mudah, 

harus tetap seimbang antara isu-isu bisnis maupun berbagai isu dalam keluarga itu 

sendiri. Pada umumnya bisnis keluarga yang dibangun berharap dapat bertahan 

hingga ke generasi-generasi selanjutnya, namun menurut pada surveybahwa 88% 

perusahaan swasta di Indonesia berada ditangan keluarga, tetapi hanya 5% dari 

perusahaan keluarga yang mampu bertahan hingga generasi keempat Jakarta 

Consulting Group(Halim, 2013).  

 Perusahaan PT. Persada Kibar Manunggal merupakan perusahaan keluarga 

yang berdiri sejak tahun 2007. Perusahaan ini di miliki oleh sepuluh bersaudara 

yang di cetuskan oleh Bapak Hanif Mukhorobin yang merupakan putera ke tujuh 

dari sepuluh bersaudara tersebut. Perusahaan ini berasal dari Jepara, Jawa 

Tengah.10 tahun perusahaan ini berdiri perusahaan ini masih menggunakan sistem 

yang traditional untuk mengelola usaha, mereka tidak menerapkan sistem usaha 

yang modern.Oleh karena itu perusahaan ini tidak memiliki struktur organisasi 

secara hukum yang jelas.Selain itu tidak semua anggota keluarga ikut terjun 

mengelola perusahaan, hanya beberapa saja dan sisa anggota keluarga hanya 

sebagai pemegang saham.Untuk kehidupan perusahaan dalam jangka 

panjangperusahaanPT.Persada Kibar Manunggal ini belum memiliki perencanaan 

yang efektif tentang suksesi untuk generasi selanjutnya.Namun mereka sudah 

memiliki pemikiran bahwa penerus generasi kedua tidak harus dari anggota 

keluarga, sehingga seutuhnya anggota keluarga hanya menjadi pemegang saham. 
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 Dalam permasalahan suksesi PT. Persada Kibar Manunggal belum memiliki 

proses, tahapan, dan kriteria yang ditentukan untuk melakukan pemilihan suksesor. 

Sehingga dalam penelitian akan dibahas tentang proses, tahap, serta kriteria yang 

sudah ditentukan oleh PT. Persada Kibar Manunggal dan disepakati oleh para 

incumbent mengingat incumbent PT. Persada Kibar Manunggal tidak hanya satu 

orang melainkan terdapat beberapa incumbent dalam pengambilan keputusan. 

 Sedangkan suksesi sendiri menurut Aronoff yang dikutip oleh Halim (Halim, 

2013)memiliki definisi yaitu proses yang panjang dari suatu perencanaan yang 

memiliki tujuan untuk memastikan bisnis tersebut dapat berlanjut hingga ke 

generasi selanjutnya. Sehingga dapat diartikan untuk memilih pemimpin generasi 

selanjutnya membutuhkan waktu yang lama sehingga harus memiliki perencanaan 

suksesi agar efektif saat memilih pemimpin selanjutnya. Yang harus 

dipertimbangkan dalam suksesi adalah kapan dan siapa yang akan menggantikan 

dan meneruskan perusahaan dalam generasi selanjutnya. 

 Oleh karena itu perencanaan suksesi kepemimpinan yang efektif ini sangat 

penting untuk kehidupan perusahaan yang lebih baik  dimasa yang akan mendatang 

apalagi dalam perusahan keluarga PT. Persada Kibar Manunggal ini dikelola tidak 

hanya satu orang saja sehingga sangat diperlukan perencanaan suksesi yang efektif 

untuk kemajuan dan bertahannya usaha dimasa yang akan mendatang. 

 Perencanaan suksesi atau succession plan sendirimenurut Lumpkin dan 

Brighman yang dikutip oleh Lily (Lily, 2014)yaitu proses perencanaan untuk 

memastikan perusahaan akan berlanjut dalam jangka panjang dengan cara 
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melibatkan sejumlah komponen di perusahaan keluarga dan berusaha dicapai 

dengan tingkat kesadaran dan ketekunan yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa 

succession plan dibutuhkan untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan 

dalam jangka panjang untuk menyiapkan, mengevaluasi, serta memilah pemimpin 

yang tepat dari generasi selanjutnya. Dalam hal ini saya mengikuti kerangka pikir 

penelitian sebelumnya yang dipaparkan oleh Lidya Permatasari dan Ronny H. 

Mustamu dalam jurnal yang berjudul Analisis Proses Suksesi Pada Perusahaan 

Manufaktur Farmasi (Permatasari, Bisnis, Manajemen, Petra, & Siwalankerto, 

2015) 

 Menurut teori Baur (2004) , terdapat 4 komponen untuk membentuk suksesi 

yang efektif(Lily, 2014) : 

1. Personality System 

a. Successor Qualitification 

b. Enterpreneurial Orientation 

c. Willingness to Take Over Responsibility 

d. Personality traits, Management and Leadership Skills 

2. Family System 

a. Family Culture and Value 

b. Family Dynamics and Conflicts 

c. Family Trust and Appreciation 
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3. Ownership System 

a. Governance and Controlling Power 

b. Transfer of Capital and Esstante Planning 

c. Performance and Assesment (Kinerja dan penilaian) 

4. Management System 

a. Strategy Development and Business Management 

b. Company Goals and Strategy Implement 

c. Transfer of Leader 

d. Tranfer of Leader Role 

e. Leadership Style and Organization Culture 

Darilatar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian tentang 

“ANALISA TAHAP PROSES SUKSESI PADA PERUSAHAAN 

KELUARGA PT. PERSADA KIBAR MANUNGGAL DI JEPARA” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana tahapan proses suksesi yang dilakukan oleh PT. Persada Kibar 

Manunggal ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tahapan proses suksesi yang akan dilaksanakan pada 

perusahaan keluarga PT. Persada Kibar Manunggal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan acuan atau dasar untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat menjadi saran atau masukan bagi perusahan keluarga PT. Persada 

Kibar Manunggal khususnya jika perusahaan ingin melakukan suksesi.


