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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia 96 persen dari 165.000 perusahaan yang ada di merupakan 

perusahaan keluarga. Terbukti bahwa perusahaan keluarga memiliki posisi dan 

peran vital dalam perekonomian di Indonesia. Perusahaan keluarga di Indonesia 

merupakan perusahaan swasta yang punya kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 

mencapai 82,44 persen. Berdasarkan data Forbes Asia, dari 40 orang terkaya di 

Indonesia, sekitar 95% berasal dari perusahaan keluarga dengan total kekayaan 

sebesar US$ 41,675 milyar, atau yang setara dengan Rp. 383,410 triliun (Sutikno 

dan Mustamu, 2013). Hal ini juga dikuatkan oleh data yang menyatakan bahwa 

perusahaan keluarga berkontribusi 25% terhadap PDB Indonesia (PWC, 2017). 

Dari perusahaan keluarga yang dimiliki oleh 40 orang terkaya Indonesia 

tersebut, kebanyakan sudah melalui suatu proses suksesi yang berhasil 

mengantarkan kepemilikan perusahaan dari generasi pertama ke generasi 

berikutnya. Kepemilikan perusahaan keluarga dari generasi ke generasi semakin 

mengalami kemerosotan esksistensinya. Perusahaan keluarga di Indonesia yang 

bisa bertahan sampai generasi ketiga saat ini hanya 24 persen dan yang bertahan 

sampai generasi keempat hanya lima persen. Hasil survey juga menunjukan 

perusahaan yang didirikan tahun 1932 – 1943 yang bertahan sampai sekarang tiga 

persen, periode 1944 – 1955 hanya dua persen, 1956 – 1967 sebesar 10 persen, 
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1968 – 1979 sebesar 24 persen dan 1980 – 1991 sebesar 24 persen (Sutikno dan 

Mustamu, 2013).  

Bisnis keluarga adalah keluarga yang memiliki kepemilikan, tata kelola, dan 

partisipasi manajemen melalui arah strategis, keterlibatan keluarga langsung dalam 

operasi sehari-hari, dan / atau retensi kontrol pemberian suara. Keluarga 

mempengaruhi keseluruhan bisnis melalui partisipasi manajerial, kontrol 

kepemilikan, preferensi strategis pemegang saham, dan budaya dan nilai-nilai 

pemegang saham keluarga yang diberikan kepada perusahaan (Poza, 2010). 

Kebanyakan perusahaan keluarga terlibat dalam konflik yang 

berkepanjangan untuk memperebutkan kekuasaan dalam perusahaan. Banyak 

permasalahan yang melingkupi bisnis keluarga sehubungan dengan suksesi. Pada 

umumnya pemegang pucuk kekuasaan perusahaan keluarga menyadari bahwa 

dengan perencanaan yang baik akan didapatkan pemimpin perusahaan yang baru 

dengan kualitas dan kapabilitas serta penerimaan yang baik dari sebagian besar 

komponen pendukung perusahaan keluarga (Wahjono, 2009). Oleh karenanya, 

peranan suksesi sangat berpengaruh besar dalam meneruskan perusahaan keluarga.  

Suksesi dalam bisnis keluarga didefinisikan sebagai “berlalunya tongkat 

kepemimpinan dari pemilik pendiri untuk pengganti yang lebih baik, baik dari 

anggota keluarga maupun non-keluarga, yaitu manajer professional”. Suksesi tidak 

hanya satu langkah dari menyerahkan tongkat estafet, tapi merupakan proses 

panjang dari waktu ke waktu, bahkan dimulai sebelum ahli waris memasuki bisnis. 

Suksesi bisnis keluarga adalah proses untuk kelanjutan bisnis keluarga yang turun 



 

 

3 

 

dari generasi tua ke generasi yang lebih muda, termasuk didalamnya warisan 

properti, hak saham, operasional, reputasi dan status (Sobirin dan Fitriawaty, 2013). 

Bisnis keluarga merupakan suatu bentuk usaha yang diwariskan secara 

turun temurun dari beberapa generasi kepada penerusnya. Keberlangsungan bisnis 

keluarga erat kaitannya dengan adanya suksesi yaitu transfer ilmu, pengetahuan 

maupun DNA bisnis dari generasi sebelumnya kepada generasi penerus. Bisnis 

keluarga memiliki beragam bentuk mulai dari pabrik distributor, maupun UKM 

seperti toko kelontong. 

Toko Anik adalah suatu usaha keluarga yang bergerak di bidang ritel 

dengan menjual kebutuhan Sembilan bahan pokok (sembako). Usaha ini pada 

mulanya didirikan oleh almh.ibu Fatimah pada tahun 1893 di Jl.Jangli Tlawah 

No.48 Candisari Semarang. Nama Toko Anik di ambil dari nama putrinya yang 

bernama Anik. Ibu Fatimah memiliki 7 orang anak dan saat ini ketiga saudara ibu 

Anik telah meninggal dunia. Dari ke empat putranya yang masih hidup tersebut, 

ibu Anik lah yang di anggap berpotensi melanjutkan usaha sembako tersebut 

dikarenakan keinginan, kecakapan serta kemampuan yang dimiliki oleh ibu Anik. 

Ibu Anik telah terjun membantu kedua orangtuanya sejak masih duduk di bangku 

sekolah, beliau sangat memperhatikan bagaimana cara melayani konsumen, dimana 

dan bagaimana cara ber kulakan, dan lain sebagainya. Setelah ibu Fatimah wafat, 

usaha toko Anik ini di ambil alih oleh ibu Anik dan suaminya yang bernama bapak 

Budi dengan meminta ijin dan persetujuan dengan saudaranya yang masih hidup, 

serta membayar asset dan perlengkapannya kepada saudara-saudaranya. Hingga 

saat ini ibu Anik telah mengelola usaha Toko Anik selama 23 tahun. Toko 



 

 

4 

 

kelontong Anik menjual berbagai macam barang seperti sembako, rokok, minyak, 

beras, mie kering, serta berbagai macam kebutuhan rumah tangga lainnya. 

Alasan pemilihan toko kelontong Anik adalah sebagai suatu bentuk bisnis 

keluarga, tantangan yang dihadapi oleh toko kelontong Anik saat ini adalah adanya 

keinginan ibu Anik untuk menyerahkan kepengurusan toko kepada anaknya yaitu 

Baruna. Ibu Anik dan bapak Budi memiliki tiga orang anak yang bernama Baruna, 

Sella, dan Rafli. Baruna sebagai anak pertama dan s saat ini sudah lulus kuliah yaitu 

tahun 2017 dari Universitas Diponegoro Semarang, sedangkan Sella sebagai anak 

kedua barusaja masuk ke perguruan tinggi dan Rafli sedang menempuh pendidikan 

di tingkat sekolah menengah atas (SMA). 

Baruna, anak pertama ibu Anik, dipersiapkan menjadi suksesor dari toko 

kelontong Anik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa saat ini ibu Anik 

sudah berusia 46 tahun dan ingin untuk memiliki waktu luang serta lebih bebas dari 

kegiatan toko. Permasalahan yang terjadi adalah walaupun anak ibu Anik mulai 

membantu di toko kelontong sejak tahun 2017, namun pengalaman yang 

dimilikinya masih minim, misalnya masih belum dapat mengingat seluruh item 

yang dijual di toko kelontong Anik termasuk semua harga. Selain itu karena belum 

lama membantu di toko, anak ibu Anik masih kurang mengenal konsumen maupun 

supplier sehingga masih belum mengetahui perbedaan pemberian diskon pada 

beberapa konsumen yang menjadi pelanggan toko kelontong Anik. Kondisi ini 

membuat perlu adanya penelitian mengenai kesiapan suksesor pada toko kelontong 

Anik. 
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Untuk saat ini usaha keluarga Toko Anik secara keseluruhan masih dikelola 

oleh ibu Anik dan bapak Budi. Saat ini Baruna sedang masuk dalam tahap 

perkenalan dan membantu usaha di toko Anik pusat. Kesiapan suksesor harus 

dipikirkan matang oleh generasi sebelumnya yang akan memberikan jabatan dalam 

perusahaan kepada calon suksesor yang benar-benar mampu dalam melanjutkan 

tugas dari pendiri untuk dapat mengembangkan perusahaan untuk tetap bertahan 

dan bertumbuh menjadi perusahaan yang lebih baik. Ketika suksesor telah 

disiapkan secara matang membuat suksesor dapat menjalankan bisnis dengan baik.  

Penelitian ini mengacu pada teori Day (2007) mengenai kesiapan suksesi 

pada perusahaan. Day (2007) menyatakan bahwa kesiapan suksesor pada 

perusahaan kecil dan menengah (small and medium enterprises) dapat diukur 

dengan menggunakan dua ukuran yaitu pengembangan kompetensi (leadership 

competencies) dan pengembangan kepemimpinan (leadership development). 

Baruna saat ini baru membantu di Toko Kelontong Anik selama satu tahun saja, 

sehingga memerlukan waktu untuk mengembangkan kompetensi dan 

kepemimpinannya. Tujuan dari pengembangan kompetensi adalah agar suksesor 

memiliki kekuatan dan alat yang dapat digunakan oleh suksesor dalam memimpin 

perusahaan, sedangkan untuk pengembangan kepemimpinan dimaksudkan agar 

pengalaman yang didapatkan oleh Baruna dapat membentuk Baruna menjadi 

seorang suksesor yang pantas (worthy successor) untuk Toko Kelontong Anik. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Ulasan pada bagian latar belakang menunjukkan pentingnya kesiapan 

suksesor bagi toko kelontong Anik. Hal ini yang mendasari perlunya dilakukan 

penelitian kesiapan suksesor toko kelontong Anik sesuai dengan teori Day (2017). 

Sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana kesiapan 

suksesor pada perencanaan suksesi di toko kelontong Anik?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kesiapan suksesor pada perencanaan suksesi di toko 

kelontong Anik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

seluruh pemangku kepentingan di toko kelontong Anik dan dapat dijadikan 

referensi bagi generasi selanjutnya dalam mempersiapkan suksesi di masa 

mendatang.  

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru 

terkait pentingnya perencanaan suksesi. 

 


