
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Penelitian ini memfokuskan pada Toko Mulya Abadi yang berlokasi di 

Semarang.  Suksesi adalah perencanaan regenerasi yang matang dan jelas 

sehingga kelangsungan hidup perusahaan keluarga dalam jangka panjang lebih 

terjamin. Perencanaan suksesi harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan 

anggota keluarga. Dalam proses suksesi sebaiknya ada pilihan bagi generasi 

penerus untuk bergabung dengan perusahaan atau tidak. Pengalaman eksternal 

juga perlu agar dapat memperkaya keterampilan dan pengalaman. Perusahaan 

hendaknya menciptakan pembelajaran dan pengembangan bagi penerus. Pendiri 

sedapat mungkin memilih pengganti secepatnya. Jika suksesi dari sumber internal 

tidak ada, sebaiknya dicari alternatif lainya. 

Toko Mulya Abadi merupakan toko listrik di Semarang yang didirikan 

oleh Kandra Kesuma (Alm) pada tahun 2000. Toko ini sekarang dipegang oleh 

Marmini atau Nana. Toko ini berada di jalan Tembalang Raya No. 1, Semarang. 

Toko Mulya Abadi tidak hanya menjual listrik tetapi sekarang sudah berkembang 

dan menjual peralatan rumah tangga. Toko Mulya Abadi memiliki tiga cabang 

dan masing masing dipimpin oleh Nesyarani Kesuma, Yani, dan Nani. Awal mula 

munculnya bisnis ini yaitu pada tahun 1998 di mana seorang Kandra Kesuma 
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dulunya mempunyai ide dan dapat membuat sebuah lampu dengan menggunakan 

sebuah mesin. Dan lampu tersebut berupa fiting dan dapat dijual ke pasaran. 

Karena Kandra Kesuma melihat peluang yang dapat dimanfaatkan maka Kandra 

Kesuma membuat fiting tersebut terus menjualnya untuk mendapatkan uang dan 

uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya. Tetapi umur 

Kandra Kesuma tidaklah lama selang beberapa bulan kemudian Kandra 

Kesumapun meninggal pada tahun 2000 dan usaha yang sudah di bangunnya di 

lanjutkan oleh istrinya yang bernama Nana. Karena Nana terus mengembangkan 

usaha tersebut maka beralihlah usaha tersebut yang sebelumnya memproduksi 

produk sendiri menjadi usaha yang menjual semua peralatan listrik. Perubahan 

tersebut di karenakan desakan perubahan jaman yang semakin maju dan 

berkembang. Karena jaman semakin maju banyak pabrik-pabrik yang dapat 

membuat lampu tersebut lebih baik dan lebih canggih. Jadi Nana memutuskan 

untuk mengubah bisnis nya menjadi toko listrik.  

Awalnya toko listrik yang dimiliki hanyalah satu kemudian setelah Nana 

memberanikan diri untuk berhutang dengan bank untuk mengembangkan 

bisnisnya itu maka sekarang ini di tahun 2018 ini Nana sudah memiliki 3 cabang 

toko listrik yang berada di Semarang. Merk produk lampu yang dijual antara lain 

adalah Philips, Sinyoku, Osram, Reva, Luby, Chiyoda, Hemat, Meval, Vixalux, 

Panasonic, Atn, Daichi, Cahaya. Kipas yang dijual bermerek antara lain Maspion, 

Niko, Yong Ma, Sanex, Sekai, Miyako, Cosmos.  Produk setrika yang dijual 

bermerk Panasonic, Miyako, Niko, Cosmos, Maspion, Philips. Produk Magic 
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Com yang dijual antara lain bermerk Miyako, Cosmos, Philips, Yong Ma dan 

Maspion. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkembangan bisnis keluarga ini ada 

beberapa orang. Karena bisnis keluarga ini sudah memasuki generasi kedua di 

mana anak 1 dari Kandra Kesuma dan Nana yang bernama Nesyarani Kesuma 

sudah membuka cabang Toko listrik sendiri yang bernama “Mulya”. Karena dari 

kecil anak-anak dari Kandra sudah di ajak untuk pergi ke Toko dan secara tidak 

langsung anak-anaknya sudah belajar dari sejak kecil. Nesyarani Kesuma 

merupakan seorang mahasiswi UNIKA jurusan Akuntansi yang di mana di 

semester 4 memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya karena keasikan 

untuk bekerja. Karena hal tersebut maka sekarang Nesya membuka toko sendiri. 

Toko-toko yang ada ditembalang di pegang oleh Nana, Nesyarani Kesuma, Yani. 

Sedangkan Nani memegang toko yang ada di Ngalian.  Sistem dari toko tersebut 

yaitu dimana semua stock barang di beli oleh Nana lalu di salurkan ke cabang-

cabangnya. 

Banyak sekali hambatan yang sering didapati oleh Toko Mulya Abadi 

yaitu banyaknya barang-barang yang baru dikirim tetapi ketika dicek sudah rusak 

dari pabrik, jadi harus dikembalikan kembali ke pabrik dan itu kadang 

mengurangi stok. Sehingga saat barang itu habis, toko harus menunggu untuk 

penukaran barang yang rusak di awal. Sekarang juga semakin banyak pesaing 

toko elektronik disekitar toko. Jadi dengan muncul nya toko-toko lain maka akan 

terjadinya persaingan dimana akan mengurangi pelanggan. Sehingga penjualan 
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juga akan menurun. Toko-toko baru yang buka juga berani untuk menjual barang 

dengan harga lebih murah. Tentunya sebagai konsumen pasti memilih barang   

dengan harga lebih murah. Dan itu juga berpengaruh pada penjualan dan 

keuntungan toko. Kelebihan Toko Mulya Abadi adalah tempat nyastrategis 

karena dikelilingi tempat usaha, rumah, perumahan, dan kos serta Toko Mulya 

Abadi  adalah toko pertama buka jadi lebih terkenal dan dipercayai orang. 

Kelemahan Toko Mulya Abadi  adalah tempat parkir yang kurang memadahi,  

sudah banyak pesaing, kasir masih belum pakai komputer, perhitungan belum 

maksimal, dan barang rusak ada yang tidak bisa retur. 

 Perencanaan suksesi merupakan syarat yang mutlak bagi keberlangsungan 

sebuah perusahaan. Seringkali suksesi di artikan sebagai peralihan pimpinan di 

tingkat puncak saja, sehingga perusahaan hanya berkonsentrasi di tingkat puncak 

saja. Suksesi pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan perusahaan antara lain 

perubahan pola pergerakan perusahaan, pengembangan perusahaan, kebijakan 

perencaan karir, sistem promosi dan mutasi (Istiqomah & Hatammimi, 2015). 

Oleh karena itu, suksesi tidak terbatas pada pimpinan puncak saja tetapi 

sebaiknya direncanakan dan dilaksanakan untuk tujuan yang lebih luas. 

Peran suksesi dalam bisnis keluarga adalah merupakan suatu proses yang 

harus dilalui oleh setiap perusahaan keluarga dengan tetap memberikan 

kesempatan kepada anggota keluarga dan orang lain untuk dapat menduduki 

posisi jabatan strategis dan non strategis. Suksesi merupakan suatu proses atau 

mekanisme dari berjalannya roda bisnis dengan memberikan arah dan tujuan yang 
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jelas terhadap pencapaian keberhasilan bisnis, suksesi memberikan pemahaman 

bahwa suksesi yang sebenarnya adalah kekuatan didalam perusahaan keluarga 

dan kekuatan itu adalah pemilik perusahaan sendiri. Di dalam perusahaan 

keluarga, organisasi bisnis sendiri cendrung mementingkan keluarga pemilik 

bisnis, dan kekuatan emosional sering menghalangi kemajuan dari perencanaan 

itu sendiri, padahal perencanaan suksesi membuat suatu perubahan yang akan 

memberikan keberhasilan pada kepemimpinan generasi baru. Maka peran suksesi 

sangat penting dalam bisnis keluarga. Alasan dilakukannya perencanaan suksesi 

pada Toko Mulya Abadi adalah pemilik sudah mulai tua dan harus memberikan 

tanggungjawab kepada anak-anaknya agar dapat mengembangkan dan 

menggantikan pemilik Toko Mulya Abadi jadi lebih baik kedepannya. 

Penelitian yang dilakukan (Istiqomah & Hatammimi, 2015) menyatakan 

bahwa   perencanaan suksesi yang telah dilakukan oleh pendiri (generasi pertama) 

Roti Gempol adalah dengan memisahkan dana, mengevaluasi struktur 

kepemilikan, pengembangan atau pembinaan suksesor, mengevaluasi keinginan 

keluarga dan contingency plan (rencana untuk situasi yang terus berubah-ubah), 

pelatihan secara sistematik suksesor yang potensial, membentuk dan 

menempatkan suksesor pada tempat pimpinan tertinggi, dan dukungan emosional 

untuk pemilik setelah turun jabatan. 

Maka penelitian ini akan menganalisis pentingnya proses suksesi dan 

strategi suksesi dalam bisnis keluarga Toko Mulya Abadi. Berdasarkan pada 
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uraian diatas penelitian ini berjudul: “PERENCANAAN SUKSESI DALAM 

BISNIS KELUARGA TOKO MULYA ABADI”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah proses suksesi menurut teori Handler dalam bisnis 

keluarga di Toko Mulya Abadi? 

b. Bagaimanakah strategi suksesi menurut teori Handler dalam bisnis 

keluarga di Toko Mulya Abadi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui proses suksesi menurut teori Handler dalam bisnis 

keluarga di Toko Mulya Abadi. 

b. Untuk mengetahui strategi suksesi menurut teori Handler dalam bisnis 

keluarga di Toko Mulya Abadi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

A. Bagi pihak perusahaan: 
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Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menghadapi kondisi yang semakin dinamis yaitu penuh dengan persaingan, 

terutama terkait dengan proses suksesi dan strategi suksesi dalam bisnis 

keluarga. 

B. Bagi Kalangan Akademisi: 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan proses suksesi dan strategi suksesi 

selain itu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

 


