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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengan berkembangnya jaman yang semakin maju dengan berbagai hal-

hal teknologi yang canggih dan juga banyaknya peluang-peluang usaha yang 

semakin banyak di Indonesia saat ini maka, banyak bisnis-bisnis baru yang 

berkembang lebih maju daripada bisnis yang sudah di bangun oleh keluarga sejak 

lama. Tetapi, begitu banyak bisnis keluarga yang hancur karena konflik-konflik 

sederhana yang dimana contohnya ahli waris saling berebut bisnis tersebut 

sehingga bisnis tersebut bisa hancur. 

Dalam keberhasilan suatu bisnis diperlukan suatu dukungan baik 

dukungan internal maupun eksternal. Dukungan internal merupakan dukungan 

dari keluarga pemilik bisnis sedangkan dukungan eksternal merupakan dukungan 

dari teman-teman dan orang-orang di sekitar pemilik bisnis. 

Secara konseptual, persiapan suksesi ini mendapat dukungan keluarga 

dalam penelitian ini, dukungan atau support dari keluarga kandung pemilik usaha 

“MIE PALEMBANG” dengan cara memberikan solusi dan saran kepada pemilik 

usaha ketika menghadap masalah. Jaringan sosial dalam penelitian ini adalah 

pemilik usaha “MIE PALEMBANG” memiliki hubungan baik dengan keluarga 

dan konsumennya dan juga beliau mengenal para pemilik-pemilik usaha lain 

dalam bidang yang sama yaitu bidang kulinery. Untuk motivasi internal dalam 

penelitian ini adalah pemiliki usaha “MIE PALEMBANG” berkomitmen dan 
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selalu bertanggung jawab dengan pekerjaannya sebagai contoh, jika ada komplain 

dari pelanggan beliau mau menerima dengan baik dan memperbaiki kesalahannya 

tersebut sehingga konsumen merasa puas. Sedangkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha “MIE PALEMBANG” 

mempromosikan lewat mulut ke mulut untuk awal berkarirnya, karena pada waktu 

itu masih belum secanggih jaman sekarang yang bisa mempromosikan lewat 

internet atau media-media yang ada. 

Di Semarang, ada bermacam – macam usaha bisnis kuliner yang dari luar 

daerah salah satunya saja “MIE PALEMBANG”.MIE PALEMBANG ini sendiri 

berdiri sejak tahun 1990. Pemilik dari usaha “MIE PALEMBANG” bernama Ibu 

Ma Tjai Ha yang dikenal dengan nama Ibu AHA. Beliau membuka usaha ini 

karena beliau ingin memperkenalkan cipta rasa nusantara yang khas dari 

daerahnya .dan beliau bermimpi usaha ini akan dapat terus berjalan dengan 

harapan dan untuk para konsumen juga dapat lebih menikmati makanan daerah 

lain tanpa harus jauh-jauh datang ke tempat itu. 

Ditahun 1997 Ibu AHA berpindah tempat ke JL.Karang Laban 107 dan 

disini Ibu AHA tidak menyewa tempat lagi karena usahanya yang sudah 

berkembang sesuai harapan. Semakin majunya usaha Ibu AHA maka ibu AHA 

memperkerjakan seorang karyawan untuk membantu usahanya tersebut Pada 

Tahun 2006, Ibu AHA melibatkan anaknya yang terahkir bernama Yuli. Karena 

umur Ibu AHA yang tidak muda lagi jadinya usaha tersebut di turunkan kepada 

anaknya yang terahkir karena dari semua anak-anaknya yang saat ini bisa di 

andalkan hanya Yuli, sedangkan keenam kakaknya sudah memiliki pekerjaan 
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masing-masing. Ibu AHA mempercayakan saudari Yuli anaknya karena Yuli yang 

sampai sekarang masih membantu Ibu AHA dalam menjalankan usaha tersebut 

dibandingkan dengan keenam kakaknya yang sudah bekerja di masing-masing 

bidangnya.Ibu AHA juga masih membimbing saudari Yuli dalam melaksanakan 

tugasnya. Beliau mengajari apa yang harus di lakukan saudari Yuli dalam 

berinteraksi dengan customer.  

Dalam hal ini, Ibu AHA memberikan tanggung jawab lebih kepada Yuli 

secara bertahap. Di sini saudari Yuli di bimbing dari cara memilih bahan makanan 

sampai dengan memanage keuangan. Setelah mempelajari hal tersebut, Yuli 

mengaplikasikan ke dalam usahanya.Dan pada tahap selanjutnya, saudari Yuli 

mulai di berikan kepercayaan untuk lebih bisa mengelola usaha Ibu AHA dan 

melakukan interaksi dengan pelangganya dengan baik.Dalam mengelola makanan 

maupun dalam mengelola keuangan. Tanggung jawab yang di berikan Ibu AHA 

kepada anaknya Yuli ini semakin terlihat baik karena saudari Yuli mampu 

menjalankan usaha Ibu AHA dengan baik dari waktu ke waktu. 

Pertama-tama tanggung jawab yang di berikan Ibu AHA kepada anaknya 

yaitu cara mengelola bahan makanan dan cara membuat “MIE PALEMBANG”. 

Kemudian, setelah itu cara berinteraksi dengan pelanggan, bertanggung jawab 

dengan pekerjaan yang di jalankan. Lalu tanggung jawab yang terahkir adalah 

mengelola keuangan apakah menguntungkan atau tidak untuk usaha yang 

dijalankannya. 

Penghasilan usaha yang dijalankan anaknya Yuli selama ini sudah 

membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan Ibu AHA dan keluarganya karena 
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dari penjualan tersebut dapat menjual 20-50 mangkok setiap harinya ± 1 jt .Belum 

di tambah kalau ada pemesanan lewat media komunikasi.± omset yang dihasilkan 

Ibu AHA selama sebulan 30-40juta.    

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat proses 

suksesi pemilik usaha “MIE PALEMBANG” untuk menjadi sebuah penelitian 

dengan judul “ANALISIS PROSES SUKSESI KEPEMIMPINAN PADA 

USAHA BISNIS  MIE PALEMBANG”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana Proses Suksesi Kepemimpinan Pada Bisnis Usaha ”MIE 

PALEMBANG” 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat Menganalisis Proses 

Suksesi Kepemimpinan Pada Bisnis Usaha MIE PALEMBANG” yang 

sudah dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu anaknya. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Bagi pemilik usaha 

Untuk lebih bisa Menganalisis Proses Suksesi pada Usaha Bisnis Mie 

Palembang agar lebih berkembang. 
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1.3.2.2. Bagi masyarakat 

Agar dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, 

untuk mengenal tentang ciri khas rasa selera Nusantara yang ada di 

Kota Semarang khusunya untuk Mie Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


