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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangPenelitian

Dierasekaranginibisnisberkembangsangatpesat,banyakorang

yangmulaiberlombauntukberbisnisdengancaramelanjutkanusaha

orangtuanyaataumenciptakanbisnisnyasendiri.Bisniskeluargabisa

dibilang yang juga berkembang dengan cepat.Tapies& Ward (2008)

dalam Nirwanto (2016) mengatakan bahwa bisnis keluarga adalah

penyumbangutamaprodukdomestikbruto(PDB)diUniEropa.DiAsia

sendiri,bisniskeluargamenempatisekitar50% darisemuaperusahaan

yang terdaftar.DiIndonesia,bisniskeluarga juga menjadisalah satu

penyumbangutamadalam PDB.SalahsatulembagasurveiAmerikayaitu

PwC (Price Waterhouse Cooper, 2014) dalam Nirwanto (2016)

mengadakan surveyyang pertama kalidiIndonesia mengenaibisnis

keluarga.DarihasilsurveiPwC tersebut,lebihdari95% perusahaandi

Indonesiaadalahbisniskeluarga.

Menurut hasil survei The Jakarta Consulting Group (2014)

perusahaan keluarga diIndonesia belum semua nya mempersiapkan

perencanaan suksesiyang matang.Darihasilsurveisebanyak 67,8%

sudahmempersiapkansuksesisedangkan32,2% belum mempersiapkan

bahkan tidakada perencanaan suksesi.Darihasilsurveydiatasjuga

menunjukansebanyak45%seoranganaksebagaipenerus,31%beberapa

anak yang bekerja sama,7% adalah keluarga pemegang salam dan

sisanya 17% adalah alasan lain-lain.HasilSurveidariThe Jakarta

Consulting Group (2014) mengatakan bahwa 40% calon suksesor

menempuhpendidikanhinggaS1atauS2,34%melibatkancalonsuksesor

kedalam perusahaan,12%ikutkedalam jobtrainingdiperusahaan,sisanya

14%adalahalasanlain.

Martin(2010)dalam Lily(2014)sebagianbesarbisniskeluarga



2

yangadadiIndonesiatidakmampumempertahankanhinggakegenerasi

ke empat.DariThe Family Firm Institute (2012)dalam Lily (2014)

mengatakanbahwabisniskeluargayangadadiAmerikaSerikathanya

30% yang mampu berlanjutkegenerasikedua,kemudian 12% yang

mampukegenerasiketiga,danyangmampukegenerasikeempathanya

3%.

MenurutLongenecker,Moore,dan Petty(2008)bisniskeluarga

adalahbisnisyangdimilikidandikelolaolehduaataulebihanggotadari

keluargayangsama.MenurutDonnelley(2002)dalam Nirwanto(2016)

bisniskeluargaadalahbisnisyangkebijakandalam bisnisnyadikelola

olehduagenerasiataulebihSedangkanmenurutWard&Aronof(2002)

dalam Nirwanto(2016)Bisniskeluargaadalahbisnisyangmelibatkandua

anggota atau lebih dalam mengawasi dan mengelola keuangan

perusahaan.

Bisniskeluargabisagagalatautidakberkembangkarenamemiliki

berbagaimasalahdarieksternalperusahaanmaupuninternalperusahaan.

Masalaheksternalperusahaanbiasanyaterjadikarenakeadaanekonomi,

keadaanpasar,lingkungan,persaingan,dll.Sedangkanmasalahinternal

perusahaanbiasanyaterjadikarenapemiliktidakmerencanakansuksesi

secara matang bahkan sama sekalitidak ada perencanaan suksesi.

MenurutLee&Li(2009)dalam Nirwanto(2016)suksesiadalah peralihan

kekuasaandarigenerasikegenerasidalam bisniskeluarga.Olehkarena

itudiperlukanprosessuksesidalam bisniskeluarga,agarbisniskeluarga

tersebutbisa terus berlanjutke generasiselanjutnya.Tetapipemilik

biasanya enggan untuk memberikan tongkat estafet ke generasi

selanjutnya karena ada beberapa alasan,sepertikhawatirakan masa

depanperusahaan,khawatirterhadapdirisendirijikatidaklagimenjadi

bagianperusahaan,calonsuksesoryangtidakmemilikimotivasidalam

meneruskanbisniskeluargatersebut,dll.
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Makadalam melakukanprosessuksesiharusadatahapanyang

dijalankan.MenurutLongenecker,MorredanPetty(2008)ada5tahapan

dalam prosessuksesi,yaitu:

1.Tahapprabisnis

Tahap pra bisnis adalah tahap dimana si calon suksesor

diperkenalkankedalam bisnisyangdijalankanolehpemilik.Pemilik

mengajak calon suksesorke toko,kantor,atau perusahaan agar

mengenalsedikittentangbisnismilikorangtuanya.Haldasaryang

diperkenalkansepertikeadaanbisnis,karyawan,danrelasiyangada

dalam bisnis nya supaya pengetahuan dan kemmapuan dasar

mengenaibisnisbisaterbentuk.

2.Tahappendidikandanpengembangandiri

Tahappendidikandanpengembangandiriinitahapyangpenting

bagicalonsuksesoruntukmemperluaswawasandankemampuan

berpikiryangbertujuanagarcalonsuksesormampuuntukmenerapkan

pengetahuan untuk mengembangkan bisnis orang tuanya.Calon

suksesorbiasanya memperoleh pengetahuan bisa daripendidikan

formalmaupuninformal.

3.Tahapbuktikompetensi

Tahap buktikompetensiadalah tahap yang sulitbagicalon

suksesor.Ketika selesaipendidikan formaldan calon suksesor

langsungterjunkeperusahaanitubisamenjadipersepsiburukbahwa

calonsuksesorbisaditerimadanlangsungmemilikijabatanhanya

karenamemilikihubungankeluargadanmerekaberpikirbahwacalon

suksesorbelum mampuuntukmempimpinbisniskeluargaitu.Maka

dariitubiasanyaorangtuamemintacalonsuksesoruntukbekerjadi

perusahaan lain terlebih dahulu dan memlikijabatan yang cukup.

Tetapijikatetapinginlangsungterjunkebisniskeluargamakacalon
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suksesorharusmembuktikanbahwadiamampuuntukmelakukanitu.

4.Tahapmulaiformaldalam bisnis

Pada tahap formaldalam bisnis inicalon suksesor sudah

memutuskan untuk bergabung ke dalam bisnis keluarganya dan

menjadipenerus dalam bisnis tersebut. Calon suksesor harus

memahamisemuayangadapadabisnistersebutdanrelasiyangada

dalam bisnis tersebut.Calon suksesor juga harus belajar dari

kesalahanyangmerekabuatsendiriagarbisamemutuskanapayang

harusdialakukan.

5.Tahapdeklarasisuksesi

Tahapdeklarasisuksesiiniadalahtahapdimanacalonsuksesor

sudahbekerjasepenuhnyadalam bisnisdanmenjalankankeseluruhan

bisnis tetapibiasanya pemilik masih memantau calon suksesor

tersebut.Pemilikmasihmemantaukarenamerekabelum sepenuhnya

percaya pada kemampuan calon suksesor.Maka dariitu calon

suksesorpadatahapinisudahharusmenunjukankemampuannya

untuk memimpin bisnis tersebutsehingga proses suksesitidak

terhambathanyakarenamasalahsedernaha.

Selainmenurut Longenecker,Moore,danPettyadajugatahapan

prosessuksesimenurutMorrisetal.(1996)dalam Lily(2014)yaitu:

1.Pendidikanformal

Pada tahap inicalon suksesordiminta untuk mencariilmu di

sekolahmaupunhallainyangbersifatformal.

2.Pelatihan

Tahapinicalonsuksesordiberipengetahuanlaindiluarpendidikan

formalyangsedangdijalaniolehcalonsuksesor.
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3.Pengalamandiluarperusahaan

Tahapiniterjadisetelahsuksesorselesaidaripendidikanformal

dan calon suksesorharus mencaripengalaman daribisnis lain

sebelum calonsuksesorbergabungkebisniskeluarga.

4.Posisisaatmasukperusahaan

Tahap initerjadisetelah calon suksesor memutuskan untuk

bergabungkebisniskeluargadancalonsuksesormendapatjabatan

yangsesuaidengnakemampuannya.

5.Lamabergabungdalam perusahaan

Tahapinidilihatseberapalamacalonsuksesorbergabungdan

bekerjauntukbisniskeluarganya.

6.Motivasibergabungkedalam perusahaan

Padatahapinicalonsuksesordiberimotivasidandilihatapakah

calonsuksesormemilikimotivasiuntukmelanjutkanbisniskeluarga

nya.

7.Persepsiakanpersiapansuksesi

Tahap dimana calon suksesordiberiwaktu untuk beradaptasi

dalam bisniskeluarganya.

DiKotaSemarangterdapattokoyaituTokoMarkisayangsedang

melakukanprosessuksesikegenerasikedua.TokoMarkisamerupakan

bisniskeluargayangsudahdibangunolehibuOeiLeeDjienyangmenjadi

pemilikdaritahun 1995 sampaisekarang.Ibu OeiLeeDjien saatini

berumur58tahun.BertempattinggaldijalanBuganganRayaNo.69yang

jugamerupakanalamattoko.Alamattersebutmerupakanalamatdari

awalbukatokosampaisaatini.
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Gambar1

TokoMarkisatampakluar

Toko Markisa merupakan bisnis keluarga karena didalam

pengelolaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh dua anggota

keluarga,haltersebutdidasariolehteoridariLongenecker,Moore,&Petty

danDonnelley.DuaanggotayangmengelolaTokotersebutyaituIbuOei

LeeDjiendanBapakHokGie.Pengambilankeputusantentangpembelian

produk,maupunhargaprodukpadaTokoMarkisajugamerupakanhasil

daridiskusiantaraibuOeiLeeDjiendanbapakHokGie.TokoMarkisa

jugamemilikiduaorangpegawai,satuoranguntukmelayanipembelidan

menataproduk,kemudiansatuoranglagimemilikitugasmengirim barang

yangdipesanmelaluitelepon.

Tabel1

DaftarBarang

No Jenisbarang Daftarbarang

1 Sembako Beras

GulaPasir

MinyakGoreng

Telurayam

Susu
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Garam

2. KebutuhanSehari-hari Makananringan

Obat-obatan

Rokok

Alatkecantikan

minumanbubukdanperasa

mieinstan

Bahanmemasak

Popokbayidandewasa

Tissue

4. Gas Gas3kg

Gas5.5kg

Gas12kg

BlueGas

5. AirMineral Galon

Cup(120ml,220ml,250ml)

Botol(220ml,300ml,600ml,1500ml)

6. Lain-lain Alatkebersihanrumah

Fashionpria,Fashionwanita

Toplesplastik

Mainananakdanbayi
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Toko Markisa inimerupakan toko yang menyediakan berbagai

macam kebutuhan sehari-haridan kebutuhan rumah tangga.Berbagai

macam barangyangdijualbisadilihatpadatabeldiatas.TokoMarkisa

juga melayanipengiriman barang kepada konsumen dalam radius

maksimal2kilometer.Barangyangdikirim biasanyaberupaairmineral,

dan gas,dan sembako dengan dikenakan biaya tambahan.Dengan

menjualbarangyangbermacam-macam danjugamelayanigrosir.Omzet

perbulandaritokoinisekitar100jutasampai150jutarupiah.

Gambar2

TokoMarkisabagiandalam
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TokoMarkisasaatinisedangmengalamimasasulitdimanatoko

sedangkekurangantenagadalam menjalankanTokoMarkisa.Sedangkan

pemilikengganuntukmencarikaryawanbarudikarenakanpemilikberpikir

jikamemilikikaryawanlagimakaharusmengeluarkanbiayalebihuntuk

gajikaryawantersebut.Padahalpenggunaankaryawansangatdiperlukan

dalam membantumenjalankantokotersebut.TokoMarkisajugasering

membuangbarangkarenadimakantikusdanrusakataupecahkarena

terjatuh atau hallain.Barang tersebutdibuang karena ada beberapa

supplieryangtidakmenerimabarangretur,beberapasupplieryangmau

menerimareturakantetapdiretur.Dalam membuangbarangtersebut

akanterjadikerugiandalam TokoMarkisa.

Ibu OeiLee Djien juga sedang melakukan proses suksesike

generasikeduayangbernamaAdiSasongkodimanamerupakananak

keduadariibuOeiLeeDjien.IbuOeiLeeDjienlangsungmemilihanak

keduanyakarenaanakpertamatidakmemilikiminatdalam meneruskan

bisniskeluargaterebut.Sedangkaanakkeduamemilikiminatsejakkecil

danlebihberkompetenpadabisnistersebutsehinggaiamemilihanak

kaduanyauntukdijadikanpenerus.TetapiIbuOeiLeeDjiendansuksesor

memiliki perbedaan pandangan, pemilik masih berpikir untuk

mempertahankankeadaantokosepertisekarang,tetapicalonsuksesor

memiliki pandangan lain yaitu mengembangkan toko nya dengan

memanfaatkanteknologi.

Dilihatdari2macam tahapanprosessuksesiyangada,tahapan

suksesimenurutLongenecker,Morre,danPettyadalahprosessuksesi

yangsedangdijalankanpadaTokoMarkisa.Pemiliktidakmengetahui

tahapdalam prosessuksesitetapijikadilihatdarikeduaprosessuksesi

yangada,tetapiTokoMarkisalebihcondongpadateoritahapansuksesi

miliklongenecker,Moore,danPetty.Dipenelitianini,akanmelakukan

evaluasi terhadap tahapan yang sudah berjalan dan melakukan

rekomendasiagartahapselanjutnyabisadilaksanakan.
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Darihasiluraiandiatas,juduldaripenelitianiniadalah“EVALUASI

PELAKSANAANSUKSESIDITOKOMARKISA”

1.2 PerumusanPenelitian

Berdasarkanlatarbelakangdiatasbisaditemukanbahwamasalah

yangdihadapiolehpemilikyaitu:

1.Bagaimana pelaksanaan suksesiyang berjalan diToko Markisa

berdasarkanteoritahapansuksesidariLongenecker,Moore,danPetty?

2.Bagaimana rekomendasibagipemilik dan calon suskesoruntuk

tahapansuksesiyangbelum terlaksana?

1.3 TujuandanManfaatPenelitian

1.TujuanPenelitian

Berdasarkanperumusanmasalahdiatasbisadisimpulkanbahwa

tujuandaripenelitianiniadalah:

1.MengetahuiprosessuksesiyangsedangberjalanpadaTokoMarkisa

sudah pantas untuk dilaksanakan dengan didasariteoritahapan

suksesidariLongenecker,Moore,danPetty.

2.Merekomendasikantahapanprosessuksesiyangbelum terlaksana

menurutteoritahapansuksesiLongenecker,Moore,danPetty.

2.ManfaatPenelitian

Bagipenulis:

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu mengetahui dan

mempelajaribagaimanaberjalannyaprosessuksesidalam bisniskeluarga.
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Penelitijugabisamenerapkanhal–haltersebutjikasuatusaatmenjadi

calonsuksesor.

Bagiobyekpenelitian:

PenelitiantersebutmemilikimanfaatyangbaikbagiTokoMarkisa

untukmengetahuibagaimanamelakukanprosessuksesidenganbenar

agarbisadilanjutkanuntukgenerasi-generasiselanjutnya.Danjugalebih

mudahmencaricalonsuksesoryangkompeten.


