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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Semakin maju suatu Negara maka semakin dirasakan pentingnnya dunia 

wirausaha. Di era globalisasi ini, dinamika lingkungan yang tidak menentu serta 

juga dibarengi dengan arus globalisasi semakin meningkatkan intensitas 

persaingan bagi seluruh perusahaan. Hanya perusahaan yang mampu bersaing dan 

memiliki keunggulan bersaing saja yang mampu untuk tetap dapat eksis. 

Keunggulan bersaing dapat dicapai oleh perusahaan dengan berbagai cara, baik itu 

untuk pencapaian keunggulan bersaing jangka pendek maupun juga berkelanjutan. 

Supaya sukses, perusahaan sebaiknya memiliki keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan karena dengan memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan, 

walaupun pesaing telah menirunya tetapi perusahaan masih tetap dapat bersaing. 

Namun, perlu disadari dalam mengelola bisnis keluarga di lingkungan saat ini 

tidaklah sederhana karena berbagai situasi yang kompleks (David, 2004).  

 Ada kalanya keputusan sulit harus dibuat untuk memastikan kelangsungan 

dan keuntungan bisnis. Jadi, apakah bisnis keluarga atau bukan, bisnis harus 

ditangani sebagai usaha yang serius dan bukan sesuatu yang dianggap sebagai 

hobi, karena akan mengakibatkan kegagalan jika tidak ditangani dengan baik. 

Penting juga menangani isu suksesi di bisnis, khususnya jika pemilik usaha 

mempunyai anak lebih dari satu. Banyak kasus terjadi dimana anak pemilik 
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berebut kepemilikan bisnis karena pemilik tidak memperjelas siapa yang akan 

menjalankan bisnis setelah dia meninggal. Saat ini, setiap orang ingin 

menghindari skenario ini dan kenyataannya, menghindari situasi seperti ini 

hanyalah masalah perencanaan. Dengan memiliki panduan suksesi akan 

memungkinkan semua anak saling hidup rukun serta membantu demi keberhasilan 

bisnis (Cherie, 8 Mei 2008) . Harus ada penunjukan pemimpin dimana setiap 

orang harus menghormati dan mematuhinya dalam bisnis. Pemimpin juga harus 

mampu membuat keputusan bisnis. Ini karena jika dia berubah menjadi tidak 

kompeten, anggota keluarga lainnya dapat merasakannya, sehingga mereka dapat 

mengatasi situasi dengan lebih baik dan anda sangat ingin menghindari hal ini. 

Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, 

dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Meskipun demikian, 

bukan berarti bahwa semua pekerja dalam perusahaan harus merupakan anggota 

keluarga. Banyak perusahaan keluarga, terutama perusahaan-perusahaan kecil, 

memperkerjakan orang lain untuk menempati posisi rendahan, sementara posisi 

tinggi dipegang oleh orang dari dalam keluarga pemilik perusahaan.  

 Hal terpenting dalam mengelola bisnis keluarga dengan baik adalah, 

memastikan semua keluarga memiliki hubungan baik yang akan tetap langgeng, 

bahkan jika bisnis berhenti. Yang terakhir, keluarga masih jauh lebih penting 

daripada bisnis karena bisnis dapat digantikan sementara keluarga anda tidak 

(Butler&Tarry,1999). Kepimimpinan bisnis keluarga tidak seperti kepemimpinan 

lain di dunia ini. Selain kemampuan untuk berpikir rasional, seorang pemimpin 

dalam bisnis keluarga juga dituntut untuk tidak hanya menguasai teknologi 
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managemen hubungan, tetapi juga teknologi kepemimpinan bisnis keluarga. Para 

pemimpin bisnis keluarga, tanpa menghiraukan dari generasi mana, mendekati 

tantangan kepemimpinan dengan pemahaman menyeluruh terhadap beragam 

harapan yang dibebankan pada mereka , khususya harapan yang mungkin dimiliki 

para anggota keluarga. Selain itu pemimpin juga harus bersikap professional  

dalam bisnis. Sikap profesional ini ditunjukan dari kemampuan mental dalam 

menghadapi berbagai kendala usaha, pemimpin yang tidak mudah menyerah dan 

terus berusaha tanpa putus asa  sangat menentukan terhadap keberhasilan usaha 

itu sendiri (Butler&Tarry, 1999). 

 Suksesi merupakan proses perubahan berlangsung satu arah secara teratur 

yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu. Suksesi ini 

sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kemajuan dalam 

sebuah bisnis di masa mendatang. Penelitian ini  akan memfokuskan pada 

proses-proses suksesi  pemimpin  yang telah  dijalankan oleh sebuah chinese 

family business. Model yang diteliti merupakan wujud peralihan pemimpin dari 

generasi lama ke generasi penerusnya dengan menggunakan pendekatan budaya. 

Dalam penelitian ini SHOWROOM MOBIL merupakan perusahaan keluarga 

yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Orang tua dan pemimpin bisnis 

yang berharap pada suatu hari anak cucunya akan meneruskan bisnis yang 

bersangkutan–harus menyadari bahwa ada jalanan panjang yang harus ditempuh 

untuk menciptakan seorang pembisnis handal. Pembisnis yang handal memiliki 

dua komponen penting dalam dirinya, yaitu: Karakter dan Keahlian dalam 

berbisnis. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  ”Bagaimana perencanaan suksesi usaha 

keluarga pada Showroom mobil?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan perencanaan suksesi usaha keluarga pada Showroom 

mobil. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

A. Bagi pihak perusahaan: 

 Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemimpin atau 

pemilik perusahaan untuk perencanaan suksesi sehingga perusahaan mampu 

mengatur konflik yang terjadi. 

B. Bagi Kalangan Akademisi: 

 Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan 

C.  Bagi Penulis 

 Sebagai bahan pembanding antara teori teori yang telah di terima di 

bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya diperusahaan 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: obyek penelitian, populasi dan sampel, jenis 

data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi hasil analisa data dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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