
 

 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan keluarga memiliki karakteristik dengan kepemilikan atau 

keterlibatan dari dua atau lebih anggota keluarga yang sama dalam kehidupan dan 

fungsi bisnis. Perusahaan keluarga disusun atas dasar keluarga dan bisnis, 

meskipun keluarga dan bisnis adalah institusi yang terpisah dalam anggota, tujuan 

dan nilai masing-masing. Hal ini menjadi satu di dalam perusahaan keluarga. The 

Credit Suisse Emerging Markets Research Institute (2015), melaporkan bahwa 

pada dua tahun terakhir, bisnis keluarga menjadi pilar utama perekonomian Asia, 

hasil ini didasarkan pada penelitian pada 3.568 bisnis keluarga di sepuluh negara 

Asia yakni China, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, India, Indonesia, 

Malayasia, Philippina, Singapura, dan Thailand. Bisnis keluarga di wilayah Asia 

yang dulunya hanya naik turun pada besaran 200 persen total laba kumulatif, pada 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 telah mencapai 261 persen total laba 

kumulatif dengan pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 13,7 persen 

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/31/19102849/Bisnis.Keluarga.P

ilar.Penting.bagi..Perekonomian.Asia). 



 

Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga maka 

manajemen maupun kinerja perusahaan, baik yang berskala kecil maupun besar, 

banyak dipengaruhi oleh visi maupun misi keluarga. Namun, bisnis keluarga tentu 

tidak luput dari ragam persoalan yang kadang-kadang sulit dipecahkan. Misalnya; 

adanya distrust atau ketidakpercayaan di antara sesama anggota keluarga, konflik 

dalam suksesi kepemimpinan, konflik dalam pengambilan keputusan, isu putra 

mahkota (penerus tahta di perusahaan), perbedaan pola pikir manajerial antara 

generasi pertama dan generasi berikutnya, dan sebagainya. Akibatnya, tidak 

jarang bisnis keluarga mengalami kemerosotan, bahkan terpaksa tutup, akibat 

konflik yang berkepanjangan di internal keluarga. 

Pemilihan badan usaha dalam bisnis keluarga biasanya menggunakan CV 

dan PT sebagai badan usaha, selain tanggung jawab yang terbatas pada aset 

perusahaan, manajemen perusahaan juga mengalami pengaturan dan pembatasan 

menurut undang-undang (Rangkuti, 2002). Artinya, keluarga yang merupakan 

pemilik bisnis tidak sepenuhnya lagi mengendalikan perusahaan berdasarkan 

sistem manajemen bisnis keluarga (family business management). Permasalahan 

yang timbul adalah adanya perbedaan kepentingan dan pendapat antar 

stakeholders yang membuat adanya kesulitan dalam menemukan dan menyetujui 

alternative strategi bagi kemajuan perusahaan. 

Alternatif strategi penting bagi perusahaan karena dengan adanya 

alternative strategi, maka perusahaan akan memiliki beberapa pilihan strategi 

yang akan dapat digunakan untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan 



 

datang. Metode penentuan alternatif strategi perusahaan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode SWOT dan QSPM. SWOT adalah singkatan 

dari Strengths (kekuatan), Weakneses (kelemahan), Opportunities 

(peluang/kesempatan) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT merupakan model 

dalam merumuskan alternatif strategi yang dikombinasikan dari data internal dan 

eksternal perusahaan (Rangkuti, 2002). QSPM adalah alat analisis yang 

memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternative 

secara objektif, berdasarkan factor – factor keberhasilan penting eksternal dan 

internal yang diidentifikasi sebelumnya (David, 2016). 

Tavern adalah salah satu restoran yang berbadan hukum CV dan menjual 

western food di kota Semarang sejak tahun 2012. Di tengah persaingan dari 

pesaingnya dengan lokasi yang cukup berdekatan seperti Goodfellas, Seven, 

Holycow, Karniivor dan berbagai restoran lainnya, Tavern telah membuktikan diri 

dapat bertahan dan tetap mampu menarik semakin banyak konsumen. Namun 

permasalahannya yang dihadapi Tavern saat ini adalah pertumbuhan Tavern telah 

mengalami stagnasi untuk bertumbuh dari posisi saat ini. Saat ini Tavern menjadi 

salah satu restoran cukup ramai di Semarang, dimana hampir setiap malam terjadi 

antrian dan waiting list di Tavern, sedangkan untuk parkir pun juga selalu 

menggunakan valley karena kurangnya lahan parkir. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara awal dengan pemilik Tavern yang menyatakan bahwa kekuatan dari 

Tavern Resto adalah rasa makanan lebih cocok dengan pelanggan, porsi lebih 

besar, harga terjangkau, lokasi mudah dijangkau dan rasa masakan konsisten. 

Sedangkan kelemahan dari Tavern Resto adalah kurang lahan parkir, dan tempat 



 

resto Tavern yang sudah tidak mungkin diperlebar lagi. Sedangkan peluang 

Tavern di masa yang akan datang adalah pertumbuhan gaya hidup saat ini 

membuat konsep Tavern yang juga menjual bir di samping makanan cukup 

prospektif. Ancaman untuk Tavern di masa yang akan datang adalah banyaknya 

pesaing resto lain yang membuka restoran dengan konsep yang sama, selain 

karakteristik masyarakat Semarang yang selalu ingin mencoba hal baru 

merupakan ancaman bagi Tavern. 

Tavern yang merupakan bisnis keluarga membutuhkan alternatif strategi 

agar dapat bertahan dan berkembang dalam bisnisnya apalagi mengingat semakin 

banyak bisnis restoran baru yang muncul yang membuat semakin penting untuk 

mengambil alternative strategi dalam mengatasi pemasalahan stagnasi ini. Jadi 

penulis tertarik untuk membahas alternatif strategi bisnis Restoran Tavern dengan 

menggunakan metode QSPM. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui bahwa Tavern sebagai sebuah 

bisnis keluarga saat ini masih stabil namun mengalami kesulitan untuk 

berkembang lebih lanjut. Namun posisi Tavern saat ini menimbulkan suatu 

kekhawatiran mengenai siklus berikutnya dan perkembangan yang akan dilakukan 

oleh perusahaan di masa depan. Hal ini membuat perlu dilakukannya alternatif 

strategi bisnis Tavern sebagai bisnis keluarga. Sehingga dapat perumusan masalah 



 

penelitian ini adalah bagaimana alternatif strategi bisnis Restoran Tavern dengan 

menggunakan metode QSPM? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibentuk, maka tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis alternatif strategi bisnis Restoran Tavern 

dengan menggunakan metode QSPM. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi keluarga mengenai alternatif strategi bisnis Tavern dengan 

menggunakan metode QSPM saat ini sehingga mampu mengembangkan 

bisnisnya. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu referensi untuk penelitian 

bisnis keluarga yang sejenis. 


