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BAB I 

 
 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 
 

Dinamika dalam bisnis keluarga yang banyak terjadi di Indonesia adalah 

adanya dilema terkait dengan keberlangsungan bisnis ketika terjadi peralihan 

kepemimpinan dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini menyebabkan 

pentingnya proses suksesi bagi keberlangsungan perusahaan keluarga. Bisnis 

keluarga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa spirit perusahaan yang 

diwariskan dari generasi ke generasi dan suksesi itu akan bertahan selama beberapa 

generasi, sehingga pertanyaan yang sering diajukan adalah proses persiapan suksesi 

seperti apa yang dibutuhkan dalam menjamin terjadinya hal tersebut (Moyo dan 

Ozgur, 2015). 

 

Perkembangan bisnis keluarga pasti tidak lepas dari suksesi, sedangkan 

adanya suksesi pasti terjadi beberapa konflik permasalahan karena perbedaan 

generasi dari pemilik dan anggota keluarga yang akan terlibat dalam perusahaan. 

Suksesi merupakan faktor yang menentukan apalagi kalau perusahaan sudah mulai 

bergerak ke generasi ke dua, apalagi ke tiga. Seringnya ada pernyataan bahwa 

generasi ke 1 lah generasi membangun, sedangkan generasi kedua adalah generasi 

menikmati dan generasi ketiga adalah generasi menghancurkan. Dengan demikian, 
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perusahaan ini juga sudah mulai untuk mempersiapkan calon suksesinya dimulai 

dari penerapan gaya kepemimpinan dan nilai-nilai kepemimpinan. 

 

Dalam bisnis keluarga terdapat berbagai cara mewariskan usaha 

keluarganya, misalnya menyerahkan langsung kepada anak yang ditunjuk sebagai 

calon suksesor, atau menyerahkan pada orang kepercayaan yang ada dalam 

perusahaan untuk mengelola perusahaan lalu diwariskan kepada sang anak saat 

perusahaan sudah mulai berjalan. Perusahaan yang seperti ini sudah melaksanakan 

suksesi, tetapi apakah suksesi tersebut berjalan dengan lancar atau tidaknya akan 

menjadi pertanyaan, tetapi hal tersebut dapat terlihat seiring berjalannya waktu, 

apakah sang anak mampu menjalankan perusahaan dengan baik dan tetap bertahan 

ataukah akan mengalami kehancuran. Ada juga perusahaan yang didirikan bersama 

dengan sang anak, sehingga sang anak bukan saja menerima jabatan tinggi saat 

perusahaan sudah berkembang atau terkenal tetapi juga merasakan proses suksesi 

tersebut (Angelina, 2014). 

 

CV. Royalindo Rima Proda merupakan perusahaan keluarga yang 

bertempat di Semarang yang menjalankan bisnis dalam bidang madu. Produk yang 

diproduksi oleh CV. Royalindo Rima Proda adalah pure honey, royal jelly dan 

ekstra ginseng. CV. Royalindo Rima Proda telah berdiri sejak tahun 1992 dan 

didirikan oleh Hari Wijaya yang saat ini masih menjabat sebagai direktur. Produk 

CV. Royalindo Rima Proda dijual ke pasar lokal maupun kepada eksportir untuk 

dijual keluar negeri. CV. Royalindo Rima Proda telah mampu memproduksi 

madunya sesuai dengan ISO 2000 dan telah mendapatkan sertifikasi halal, selain 
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itu sebagian besar karyawan merupakan karyawan yang berpengalaman di 

bidangnya. Saat ini Hari Wijaya telah mulai mempersiapkan suksesornya dalam 

proses bisnis CV. Royalindo Rima Proda, yaitu Galang Wijaya. Suksesor telah 

memulai bekerja di CV. Royalindo Rima Proda sejak tahun 2016 dan membantu 

dalam hal pemasaran madu. 
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Gambar 1.1 

 

Produk CV Royalindo Rima Proda 

 

 

Berdasarkan teori Atwood (Angelina, 2014), proses persiapan suksesi 

meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, melakukan penilaian, 

mengembangkan profil, membuat perencanaan dan implementasi. Kesulitan yang 

saat ini dihadapi oleh pendiri CV. Royalindo Rima Proda adalah belum siapnya 

suksesor dalam menjalankan perusahaan tanpa pendampingan pendiri karena 

suksesor baru memulai bekerja pada perusahaan setelah selesai kuliah pada tahun 

2016 sehingga belum memiliki pengalaman baik membantu bekerja maupun 

bekerja di tempat lain. Kendala lainnya adalah suksesor lulus kuliah dari jurusan 

teknik pangan sehingga tidak secara langsung memiliki pengetahuan baik dalam hal 

industry atau pabrik, food grade product (madu) maupun kemampuan manajemen 
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yang dibutuhkan dalam memimpin perusahaan. Hal ini membuat perlunya 

disiapkan proses suksesi yang dapat membuat pendiri yakin bahwa suksesor 

mampu meneruskan usahanya. 

 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 
 

Dari ulasan latar belakang di atas menunjukan adanya proses persiapan 

suksesi pada CV. Royalindo Rima Proda yang telah mulai dilakukan sejak tahun 

2016. Persiapan suksesi sangat penting karena suksesor yang siap mengambil alih 

kepemimpinan akan lebih mampu untuk meneruskan perusahaan. Berdasarkan teori 

Atwood (Angelina, 2014), proses persiapan suksesi meliputi beberapa tahapan yaitu 

tahapan persiapan, melakukan penilaian, mengembangkan profil, membuat 

perencanaan dan implementasi. Hal ini yang mendasari perlunya dilakukan 

penelitian mengenai proses persiapan suksesor CV. Royalindo Rima Proda. 

Sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses 

suksesi pada CV. Royalindo Rima Proda? 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah meneliti 

proses suksesi pada CV. Royalindo Rima Proda. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

 
 

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

seluruh orang yang berkepentingan di CV. Royalindo Rima Proda dan dapat 

dijadikan referensi bagi generasi kedua dan generasi selanjutnya dalam 

mempersiapkan proses suksesi di masa mendatang 

2. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk 

penelitian suksesi bisnis keluarga yang sejenis dan sebagai perbandingan 

bagi suksesi bisnis keluarga di masa depan. 


