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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam perekonomian 

dunia, bahkan bisnis keluarga merupakan sektor terpenting untuk meningkatkan 

ekonomi suatu negara. Menurut the jakarta consulting group tidak dipungkiri lagi 

bahwa bisnis keluarga akan tetap menjadi bagian vital di beberapa negara karena 

dalam PDB dan penciptaan lapangan pekerjaan begitu besar Di Indonesia sendiri 

perusahaan keluarga memilik peran penting dalam hal penciptaan lapangan 

perkerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya dominasi dan kontribusi 

bisnis keluarga di indonesia membuat kelangsungan dan perkembangan bisnis 

keluarga merupakan hal yang sangat bernilai untuk diperhatikan. Dari 195.000 

perusahaan yang ada di Indonesia, 95% merupakan perusahaan keluarga (Susanto, 

2007), Ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga berperan besar dalam 

perekonomian. 

Dengan begitu besarnya pengaruh perusahaan keluarga terhadap 

perkembangan perekonomian di Indonesia, maka dari itu bisnis keluarga perlu 

menjaga keberadaannya dari generasi pertama ke generasi selanjutnya. Salah satu 

usaha perusahaan keluarga untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha 

yang telah didirikan oleh pendiri perusahaan adalah dengan cara melakukan 

suksesi. Suksesi sangatlah penting dalam kelangsungan bisnis keluarga. Suksesi di 

dalam perusahaan keluarga  menjamin kelangsungan perusahaan untuk tetap 

bertahan, berkembang dan menghasilkan keuntungan (Marsella dan Haryadi, 

2014) 

Menurut Susanto (2007) suksesi adalah keseluruhan proses bisnis yang tidak 

dapat dihindari oleh perusahaan keluarga untuk mempersiapkan pergantian 
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kekuasaan dan kontrol dari generasi ke generasi. Perusahaan keluarga diwajibkan 

agar dapat membangun kesuksesan suksesi dari generasi pertama ke generasi 

berikutnya. (Chandra, 2015) menyatakan salah satu kesuksesan perusahaan 

keluarga yaitu berhasil atau gagalnya melakukan proses suksesi yang dilakukan. 

Perusahaan yang sudah mulai mempersiapkan proses suksesi tidak semuanya 

berjalan dengan baik. Proses suksesi yang telah dijalankan ada yang berhasil dan 

juga ada yang mengalami kegagalan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Firm Institute Jurnal Review  (2008) menyampaikan bahwa hanya 30% 

perusahaan keluarga yang dapat bertahan sampai generasi kedua, 12% yang dapat 

bertahan sampe generasi ketiga dan 3% yang dapat berkembang sampai generasi 

seterusnya. Tidak mengejutkan jika ada mitos  generasi pertama yang mendirikan, 

generasi kedua yang membangun,  dan generasi ketiga yang merusak (Susanto, 

2007). 

Proses suksesi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan sejak dini 

calon penerus dilibatkan dalam perusahaan keluarga yang telah didirikan oleh 

pendiri perusahaan, agar calon suksesor dapat belajar secara langsung kondisi 

yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Dengan pemilihan calon penerus yang 

tepat akan membuat perusahaan terus bertahan dan berkembang walaupun pendiri 

perusahaan tidak ikut campur lagi dalam perusahaan yang telah di bangun selama 

ini (Marcus dan Shelvy, 2014). 

Menurut  Morris et al. (1996) dalam Pisianto dan Mustamu ( 2014) 

mengatakan bahwa ada tiga  hal yang dapat dilakukan untuk keberhasilan suksesi 

yaitu persiapan penerus, faktor-faktor hubungan antar anggota keluarga dan 

individu dalam perusahaan, aktivitas perencanaan dan pengendalian. Dari ketiga 

hal tersebut yang biasanya diterapkan oleh pemilik untuk memilih calon penerus 

adalah hal yang pertama dimana calon penerus dinilai berdasarkan pendidikan 

formal, pelatihan, pengalaman di luar perusahaan, posisi pada saat masuk 

perusahaan, lama bergabung dengan perushaan, motivasi bergabung dalam 

perusahaan, persepsi akan persiapan suksesi. 

CV. Fajar Karunia yang berdiri pada tahun 1998 merupakan salah satu jasa 

service AC autorized DAIKIN dan MITSUBISHI didirikan oleh Bapak Triyono. 
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Kantor pertama didirikan di Jl.Magersari no78 Semarang dan sudah memiliki 

kantor cabang di Yogyakarta. Awalnya perushaan ini hanya memiliki lima 

karyawan namun seiring berjalannya waktu saat ini CV. Fajar Karunia memiliki 

50-60 karyawan dalam menangani proyek pekerjaan baik di dalam kota maupun 

di luar kota. Perusahaan telah banyak melakukan kerja sama dalam penanganan 

berbagai jenis AC atau mesin penyejuk ruangan, mulai dari AC Split, AC Cassete, 

AC Central , AC Duct, AC VRV, Chiller, Ceilling, Cold Storage, dan jenis mesin 

pendingin lainnya. Perusahaan menangani jasa baik di perumahan, perkantoran, 

instansi pemerintah, kampus, hotel, pabrik, restoran, pusat perbelanjaan, rumah 

sakit, sekolah dll.  

Mengetahui usia dari pemilik yang sudah berumur 62 tahun dan menginginkan 

adanya calon penerus, maka dari itu pemilik melakukan persiapan calon penerus 

supaya calon penerus dapat  mempertahankan dan mengembangkan bisnis 

keluarga. Pemilik perusahaan memilih anak pertama yang bernama Adi Pramudito 

sebagai calon penerus. Untuk mengetahui apakah calon penerus merupakan calon 

yang tepat perlu dilakukan evaluasi terhadap kompetensi dari calon penerus, hal 

ini merupakan bagian dari proses dalam merencanakan suksesi yang harus 

dilakukan dengan cermat dan teliti untuk meningkatkan kualitas calon penerus 

sebelum dan membimbing calon penerus menuju proses transisi kepemimpinan 

(Susanto, 2005).  

Penilitian ini dimaksudkan untuk  mengevaluasi calon penerus CV.FAJAR 

KARUNIA, Maka dari itu judul penilitan adalah  Evaluasi Calon Penerus Pada 

CV.FAJAR KARUNIA. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Menurut Michael H. Morris (1996)  ada tiga faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan dari suksesi yaitu faktor persiapan dari penerus, faktor hubungan 

keluarga dan individu, dan aktivitas perencanaan dan pengendaian. Dari tiga 

faktor tersebut  faktor ke tiga tidak sesuai dengan perusahaan yang saya teliti di 

karenakan proses yang sudah berjalan tanpa adanya perencanaan suksesi yang 

matang. 

 

1. Bagaimana kriteria calon penerus menurut pemilik CV. Fajar Karunia ?  

2. Mengevaluasi kesesuaian antara kriteria calon penerus menurut pemilik 

dan menurut calon penerus ? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

      Tujuan Penelitan 

Penilitan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesusaian antara pemilik 

dengan kondisi calon penerus berdasarkan faktor-faktor pendukung 

keberhasilan proses suksesi. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

dan dapat menjadikannya bahan pertimbangan dalam perusahaan untuk 

mempersiapkan penerus perusahaan yang berkompeten dan sesuai dengan 

harapan dari pemilik perushaan terhadan suksesornya. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi 

untuk penelitian berikutnya tentang suksesi perusahaan keluarga. 

 

 


