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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

International Finance Corporation (IFC) mengungkapkan bahwa sekitar 

95% perusahaan yang berada di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Bisnis 

keluarga yang tumbuh di Indonesia dapat menjadi besar karena adanya koneksi dari 

pendiri perusahaan, kemampuan pendiri dalam berkomunikasi dan luasnya jaringan 

bisnis yang dibangun oleh pendiri perusahaan (ICFBE, 2018). Perusahaan keluarga 

adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang yang berasal dari 

satu keturunan dalam generasi yang berbeda (Wahjono, 2010).  

Permasalahan yang timbul pada bisnis keluarga yang telah berjalan adalah 

generasi penerus dari pendiri perusahaan belum tentu mempunyai kompetensi yang 

dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan sesukses pendiri perusahaan selain itu 

adanya jumlah suksesor yang lebih dari satu membuat pentingnya pemilihan 

suksesor yang tepat yang memiliki kemampuan untuk meneruskan estafet 

kepemimpinan dari pendiri. Suksesi kepemimpinan sangat berpengaruh dalam 

kelangsungan hidup perusahaan keluarganya.  

Kemungkinan konflik yang sering terjadi pada suksesi kepemimpinan 

perusahaan bisnis keluarga ini adalah konflik nilai yang terjadi antara pendiri yang 

berperan sebagai penggerak bisnis utama dan anggota keluarga yang terlibat dalam 

perusahaan. Mengingat genereasi yang baru umumnya memiliki karakteristik dan 

pandangan yang berbeda-beda terhadap berkelangsungan nya perusahaan bisnis 

keluarga di karenakan jenjang pendidikan yang di tempuh pun lebih tinggi dan 

keadaan yang jauh berbeda di bandingakan oleh pendiri perusahaan tersebut. Hal 

ini menyebabkan pemilihan calon suksesor dan suksesor dari perusahaan keluarga 

menjadi hal yang krusial atau penting untuk berkembangnya perusahaan dan 

kelanjutan dari perusahaan keluarga tersebut sendiri. 

Proses pemilihan suksesor adalah proses seleksi suksesor dengan cara 

membandingkan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh para calon suksesor dalam 

suatu proses kerja dalam perusahaan (Donanto dan Mustamu, 2015). Gunawan dan 
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Mustamu (2015) menyatakan bahwa proses pemilihan suksesor adalah proses untuk 

memutuskan regenerasi dan penyerahan kepemimpinan kepada penerus yang 

paling tepat dalam hal nilai dan kemampuan sehingga mampu memajukan 

perusahaan. 

Proses suksesi menjadi dilemma bagi beberapa usaha, terutama karena 

adanya keharusan untuk melakukan pemilihan suksesor dalam perusahaan agar 

tidak terjadi adanya benturan kepentingan maupun keputusan yang dibuat oleh dua 

orang pimpinan. Hal ini terjadi pada RM. Mie Bandung Anjasmoro dengan Bapak 

Sujono Sukamto sebagai pendiri dan pemiliknya.  

RM. Mie Bandung Anjasmoro merupakan bisnis keluarga yang sudah 

berada pada generasi ke dua. Dimana bisnis kelarga yang bergerak pada bidang 

kuliner atau makanan ini berdiri pada tahun 1990. Didirikan oleh ayah dari Bapak 

Sujono Sukamto yang lalu di turunkan kepada nya pada tahun 1994. Hal ini terjadi 

karenakan usia dari ayah nya yang sudah non produktif atau tidak sanggup dan tidak 

energik untuk bekerja. Di tahun 2018 ini bisnis keluarga tersebut sudah berusia 28 

tahun. Melihat usia bapak Sujono Sukamto sendiri yang sudah memasuki akhir 

tahun-tahun produktif nya dan usia anak-anaknya yang sudah memasuki usia 

produktif dan peremajaan nya.  

 

Gambar 1.1 

RM. Mie Bandung Anjasmoro 

Permasalahan yang terjadi pada pemilihan suksesor RM. Mie Bandung 

Anjasmoro adalah adanya dua orang anak dari RM. Mie Bandung Anjasmoro yang 
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saat ini telah bekerja pada RM. Mie Bandung Anjasmoro. Anak pertama pemilik 

saat ini berusia 28 tahun, bernama Jeffrey Alexander Sujono dan anak kedua berusia 

24 tahun bernama Nathanael Fredrik Sujono. Pemilik RM. Mie Bandung 

Anjasmoro saat ini tidak menginginkan adanya dualisme kepemimpinan pada RM. 

Mie Bandung Anjasmoro yang dapat menimbulkan konflik dan menyebabkan 

bisnis ini menjadi kurang baik. 

Bapak Sujono Sukamto juga menyadari bahwa perusahaannya masih 

merupakan perusahaan yang masih dapat berkembang yang menyebabkan tidak 

bisa langsung dikelola dengan dua pemimpin. Hal ini membuat Sujono Sukamto 

tidak menginginkan terjadinya perpecahan dari perusahaan atau keluarganya yang 

nanti bisa terjadi saat perusaahannya dijadikan kepemimpinan ganda atau memiliki 

dua pemimpin sehingga menyebabkan Bapak Sujono Sukamto untuk memutuskan 

hanya salah satu dari anaknya yang nanti akan dijadikan suksesornya. 

Penelitian ini akan mereplikasi penelitian Donanto dan Mustamu (2015) dan 

Gunawan dan Mustamu (2015), pemilihan suksesor didasarkan pada 

kepemimpinan dan kompetensi yang terdiri dari tiga kriteria. Tiga kriteria ini yaitu 

kemampuan, motivasi dan kepribadian. Kemampuan meliputi pengetahuan akan 

pekerjaan, keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal, motivasi meliputi 

ketertarikan akan bisnis, kesediaan untuk memilkul tanggung jawab, kepercayaan 

diri dan keselarasan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Kepribadian 

menunjuk pada kesesuaian dengan orang lain dan kesesuaian dengan situasi. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penelitian ditujukan untuk mengkaji proses 

suksesi RM. Mie Bandung Anjasmoro dan permasalahan yang dihadapi Bapak 

Sujono Sukamto itu sendiri, pada penelitian ini akan dilakukan pemilihan suksesor 

pada RM. Mie Bandung Anjasmoro berdasarkan Donanto dan Mustamu (2015). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan pada bisnis pada RM. Mie Bandung Anjasmoro adalah 

perlunya pemilihan suksesor pada RM. Mie Bandung Anjasmoro. Pemilihan 

suksesor pada penelitian ini akan dilakukan berdasarkan Donanto dan Mustamu 

(2015) dengan menggunakan dua kriteria yaitu kepemimpinan dan kompetensi. 
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Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pemilihan suksesor pada proses suksesi pada RM. Mie 

Bandung Anjasmoro? 

2. Siapa calon suksesor yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk bisnis 

keluarga RM. Mie Bandung Anjasmoro?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pemilihan suksesor pada proses suksesi pada RM. 

Mie Bandung Anjasmoro 

2. Untuk mengetahui calon suksesor yang memiliki karakteristik yang sesuai 

untuk bisnis keluarga RM. Mie Bandung Anjasmoro. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi pihak RM. Mie Bandung Anjasmoro 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan terhadap RM. Mie Bandung 

Anjasmoro dalam memilih calon suksesor nya dan proses suksesi nya. 

2. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti dan mengetahui kesesuaian antara 

teori dengan kenyataan. 

3. Bagi Akademis 

Sebagi referensi bagai penelitian dengan topik serupa di masa mendatang. 
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