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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan 

sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan dengan.persentase minimal 25% 

dengan syarat minimal 2 orang anggota keluarga menjabat sebagai komisaris atau 

direksi (Susanto dkk, 2008). Menurut Poza (2010), bisnis keluarga dapat diketahui 

dari adanya control kepemilikan dari dua atau lebih anggota keluarga dengan 

keluarga sebagai perumus strategi dan lebih peduli pada hubungan keluarga. 

Sedangkan menurut Donnelley (1988), suatu organisasi dinamakan perusahaan 

keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi dalam keluarga itu dan 

mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

Perekonomian dunia tidak akan pernah bisa lepas dari pengaruh bisnis 

keluarga. Bahkan bisnis keluarga merupakan kontributor terpenting dalam 

meningkatkan perekonomian suatu negara. Terdapat 17 juta perusahaan keluarga 

yang tersebar di seluruh dunia, yaitu sekitar 80% hingga 98% dari seluruh 

perusahaan yang ada (Poza, 2010). Seiring berkembangnya bisnis keluarga di 

dunia, hasil survey dari perusahaan audit asal America Serikat yaitu Price 

Waterhouse Cooper (Pwc) menyatakan bahwa lebih dari 95% perusahaan di 

Indonesia merupakan bisnis keluarga. Tingginya pengaruh dan peranan perusahaan 

keluarga di Indonesia membuat keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis keluarga 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan. 
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Gambar 1.1 

Persentase Bisnis Keluarga 

 

Menurut Family Firm Institute, sebesar 72% sector swasta di Indonesia 

merupakan perusahaan keluarga. Bisnis keluarga adalah bisnis yang sangat diminati 

dan berkembang di Indonesia karena bisnis keluarga merupakan bisnis yang 

diciptakan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Maka dari itu bisnis keluarga 

erat kaitannya dengan peristiwa suksesi, suksesi kepemimpinan merupakan suatu 

bentuk perpindahan kepemimpinan dari leluhur ke generasi selanjutnya. Suksesi 

merupakan suatu cara untuk mempertahankan perusahaan agar dapat survive dan 

berkembang. 

Salah satu usaha pendiri untuk mempertahankan dan mengembangkan 

perusahaannya adalah dengan melakukan perencanaan suksesi. Perkembangan 

bisnis keluarga pasti tidak lepas dari suksesi, sedangkan adanya suksesi pasti terjadi 

beberapa konflik karena perbedaan generasi dari pemilik dan anggota keluarga 

yang akan terlibat dalam perusahaan. Suksesi merupakan faktor krusial 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, perusahaan ini juga sudah mulai untuk 

mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan proses suksesi. Menurut Susanto dkk 

(2008), masalah terpenting dalam keberlanjutan bisnis keluarga adalah masalah 

suksesi. Suksesi memang bukan satu-satunya penentu kelanggengan bisnis 
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keluarga. Namun, generasi pendahulu harus memberikan tongkat estafet 

perusahaan kepada generasi berikutnya. Suksesi tidak hanya berarti pada tingkat 

pimpinan dan managerial saja, namun termasuk pada kebijakan-kebijakan 

perusahaan. Proses suksesi dalam suatu perusahaan tidaklah mudah. Banyak 

perusahaan yang mengalami kegagalan karena proses suksesi yang tidak berjalan 

dengan baik, sehingga proses suksesi perlu direncanakan dan diimplementasikan 

dengan baik.  

Bengkel Audi merupakan salah satu bisnis keluarga yang sedang mengalami 

masa transisi yaitu pemilik melakukan perencanaan suksesi pada bisnisnya. 

Bengkel Audi adalah bengkel restorasi jip yang didirikan pada tahun 1999 dan 

dikelola oleh Bapak Johan Budi sebagai pendiri bersama dengan istrinya. Bengkel 

Audi terletak di Jl. Puspowarno I/17, Semarang. Bengkel Audi merupakan bisnis 

keluarga kerena bersama dengan istrinya yaitu Ibu Erlinda sebagai bagian keuangan 

dan anak ke-2 nya yaitu Kenny sebagai calon suksesor, dan kini karyawan Bengkel 

Audi sudah mencapai 15 orang. 

Bengkel restorasi jip khusus Toyota hardtop sulit ditemui hingga saat ini 

karena dalam merestorasi Toyota hardtop harus betul-betul mengenal anatomi dari 

mobil jip dan harus memiliki keterampilan yang baik. Pekerjaan yang dilakukan 

oleh bengkel Audi ini adalah mengembalikan kondisi mobil jip yang kurang baik 

menjadi mobil yang fungsional dan baru kembali. Proses pengerjaan di Bengkel 

Audi ini adalah melepas body, chasis, kaki-kaki dan pernak-pernik. Jika kondisinya 

masih bagus, perlengkapannya masih bisa dipakai dan dipasang, namun jika sudah 

tidak layak dapat diganti baru. Gambaran pekerjaan di bengkel Audi adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Tahap Pekerjaan di Bengkel Audi 

Tahap Gambar 

Jeep pada saat masuk 

ke Bengkel Audi 

 

Pelepasan body Parts 

dan pengerokan cat 
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Tahap Gambar 

Las kenteng body 

dan ganti plat 

 

Pendempulan body 

 

Pengecatan body dan 

chasis 
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Tahap Gambar 

Perakitan body dan 

mesin 

 

Finishing 

 

Hasil akhir 

 

Sumber : Bengkel Audi 

 

Saat ini konsumen Bengkel Audi tidak hanya di Indonesia, namun juga di 

luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan order dari Belanda dan Belgia. Bengkel 

Audi memiliki standar operasional dan kualitas dalam setiap pekerjaann, contohnya 

dalam mencari sparepart harus mencari ke Jakarta, Singapura, Jepang, dan 

Amerika.  
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Bengkel Audi yang dikelola Bapak Johan sedang akan melakukan persiapan 

suksesi dikarenakan beliau saat ini sedang mempersiapkan calon suksesor agar 

nantinya dapat mengelola bengkel dengan baik. Regenerasi dibutuhkan oleh 

Bengkel Audi ini karena pemilik merasa Bengkel Audi yang merupakan bengkel 

restorasi adalah jenis pekerjaan yang unik dan jarang ditemui. Bengkel restorasi jip 

di Indonesia saat ini masih jarang ditemui, dan Bengkel Audi adalah bengkel khusus 

restorasi jip Toyota Land Cruiser yang pertama. Potensi bisnis restorasi jip Toyota 

Land Cruiser ini sangat menjanjikan karena semakin banyak konsumen yang 

menginginkan jip Toyota Land Cruiser dengan tahun 1957-1990 sebagai hobi. Hal 

ini membuat Bapak Johan merasa perlu memulai proses suksesi sehingga pemilik 

dapat mulai mentransfer ilmu yang dibutuhkan oleh suksesor sesegera mungkin 

untuk menyiapkan suksesor dalam meneruskan usahanya ini.  

Saat ini Bapak Johan sudah berumur 53 tahun, dan anak Bapak Johan yaitu 

Kenny telah berumur 22 tahun yang telah ikut berpartisipasi dalam mengelola 

bengkel sejak umur 16 tahun. Maka untuk mempertahankan eksistensi Bengkel 

Audi, Bp. Johan perlu untuk merencanakan suksesi bisnisnya dengan baik. Namun 

dalam proses suksesi ini tidaklah mudah, banyak hambatan dan rintangan. Salah 

satunya yaitu kurangnya pengetahuan akan cara untuk melakukan proses suksesi 

dengan baik dan tepat. 

Penelitian ini akan melakukan replikasi dari proses suksesi menurut Atwood 

(Pratama dan Indriyani, 2016) yaitu tahap persiapan, penilaian, pengembangan 

tokoh (suksesor), dan membuat perencanaan proses suksesi. Dengan uraian latar 

belakang diatas, alasan peneliti untuk menjadikan Bengkel Audi sebagai objek 

penelitian yaitu karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai perencanaan 

suksesi yang tepat bagi Bengkel Audi. Maka judul dari penelitian ini adalah “Proses 

Perencanaan Suksesi Bengkel Audi”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan pada bagian latar belakang menunjukkan adanya 

keinginan dari Bapak Johan selaku pendiri dari Bengkel Audi untuk melakukan 

suksesi bisnis Bengkel Audi kepada putranya. Hal ini mendasari perlunya dilakukan 

penelitian mengenai perencanaan suksesi yang tepat bagi Bengkel Audi. Sehingga 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses perencanaan 

suksesi bisnis Bengkel Audi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis proses perencanaan suksesi bisnis Bengkel Audi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Bengkel Audi memiliki gambaran 

yang lebih jelas mengenai perencanaan suksesi. 

2. Manfaat Akademik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh 

bagaimana cara daripada proses perencanaan suksesi yang baik. 


