
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kewirausahaan tak akan lepas dari seseorang yang mempunyai jiwa 

wirausaha. Tetapi tak semua orang mempunyai jiwa wirausaha, dan tidak semua 

orang yang mempunyai jiwa wirausaha bisa memimpin sebuah perusahaan baik kecil, 

sedang maupun besar. Karena di berbagai belahan Negara, perusahaan besar yang 

didirikan oleh para wirausaha ini bermula dari perusahaan keluarga (Susanto, 2007: 

3). Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dalam kepemilikan, kontrol 

dan menjalankannya berada pada kendali perorangan. Hal ini bukanlah berarti semua 

orang yang bekerja pada perusahaan tersebut adalah semua anggota keluarga, karena 

banyak pula perusahaan keluarga yang mempekerjakan orang lain dalam menempati 

posisi bawah atau rendah (low and middle management), sedangkan pada posisi 

puncak (top management) diduduki oleh orang yang merupakan anggota keluarga. 

Perusahaan keluarga mempunyai ciri tertentu yang melekat kuat dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya yang akan terlihat jelas pada pola kepemimpinan dan 

pengelolaan perusahhaan yang akan diwariskan pada generasi berikutnya (successor) 

serta adanya keterlibatan anggota keluarga, komitmen yang tinggi, dan saling 

ketergantungan dalam hubungan keluarga.bila dibandingkan dengan perusahaan 

publik, perusahaan keluarga cenderung memiliki sudut pandang yang berdasarkan 

aspek kepercayaan (trust) dan kesamaan visi dalam jangka waktu yang lebih lama 

daripada perusahaan publik. 



 

 

Sikap seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan karena seorang pemimpin sangatlah berpengaruh besar di dalam 

mengorganisasikan perusahaan keluarga tersebut, dimana pemimpinnya merupakan 

anggota keluarga itu sendiri. Hal ini dikarenakan perusahaan yang dikelola oleh 

keluarga itu sendiri lebih baik daripada pengelolaan perusahaan keluarga yang 

diserahkan kepada para profesional (Alimm & Markus, 2005). Akan tetapi sudah 

barang tentu ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu seorang pemimpin harus dapat 

berpikir dan bertindak profesional. Sedangkan mengapa sebuah perusahaan kelurga 

sebaiknya dipimpin oleh anggota keluarga itu sendiri mempunya beberapa alasan, 

alasan pertama adalah mereka akan mencurahkan semua pikiran dan 

keprofesionalannya untuk kemajuan perusahaannya. Kedua, mereka pastinya akan 

mengorbankan waktu dan kepentingan pribadinya untuk perusahaan keluarganya. Dan 

hal terakhir adalah mereka dapat berinvestasi jangka panjang dalam jumlah yang tidak 

sedikit untuk perusahaannya. 

Sebagai pemilik dan sekaligus pemimpin perusahaan keluarga pasti 

mempunyai fokus dan usaha yang keras agar perusahaannya terus berkembang dan 

tak tersingkirkan oleh perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Kebanyakan para 

pendiri perusahaan keluarga berpikir bahwa rencana suksesi akan memegang peran 

utama dan keberlangsungan bisnis keluarga itu sendiri. Sedangkan yang menjadi 

masalanhya adalah belum mengetahui  siapa orang yang akan merawat, apa yang 

harus dirawat dan kapan hal itu harus terjadi. Jika pemimpin hanya mempunyai satu 

anak, maka hal ini tentu tidak akan menjadi sebuah masalah, tetapi apa yang akan 

terjadi jika jika sang pemilik perusahaan memiliki lebih dari satu anak dan siapa yang 

akan mewarisi bisnis keluarga tersebut. Tidak ada peraturan jelas mengenai hal ini, 

tidak ada batas, maka bagi pemilik untuk memutuskan agar anak-anak mereka masuk 



 

 

kedalam perusahaan keluarga tersebut (Susanto, 2007). Oleh karena itu sikap 

pemimpin yang merupakan anggota keluarga itu sendiri sangatlah berperan penting 

didalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan keluarga tersebut. 

Dalam pengelolaan bisnis keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan, karena di dalamnya terdapat ikatan keluarga yang tidak dapat diabaikan 

pengaruhnya, terlebih lagi jika memiliki anak lebih dari satu, sementara disisi lain 

harus ada pembagian yang adil dalam wewenang, hak dan kewajiban antar anak dan 

memutuskan orang yang tepat untuk mengelola perusahaan keluarga tersebut, 

sehingga bisnis keluarga akan terus tumbuh dan berkembang. Proses perencanaan 

suksesi ini merupakan alasan kuat yang mendasari penulis untuk mempelajari 

motivasi pemilik perusahaan keluarga PT. Inti Tunggal Pharma di kota Semarang 

yang berdiri sejak tahun 2004. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang ayah yang 

bernama F. Sulistyo, dimana perusahaan ini bergerak dibidang farmasi yang 

mendistribusikan alat-alat kesehatan dan obat-obat kesehatan ke hampir setiap apotik 

dan rumah sakit di kota semarang dan sekitarnya. 

Pemilik perusahaan ini mempunyai tiga orang anak dan beliau sendiri berusia 

hampir 50 tahun. Meskipun usia beliau masih terbilang muda dan masih jauh dari 

masa pensiun, akan tetapi pemilik perusahaan mempunyai harapan dimana akan ada 

penerus perusahaan yang selama ini ditanganinya. Pemilik memilih adanya 

perencanaan suksesi karena selama ini proses suksesi dilakukan begitu saja tanpa 

adanya proses perencanaan proses suksesi, siapapun yang mampu meneruskan 

perusahaan ini tanpa melihat kemampuan dan niat dari calon penerusnya. Hal ini 

dirasakan oleh pemilik perusahaan yang yang sekarang merupakan hal yang kurang 

tepat, karena jika sampai salah dalam mengambil keputusan dalam memberikan 



 

 

kepercayaan kepada orang yang tidak kompeten bisa mengakibatkan bisnis yang 

dikembangkannya bisa mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan perumusan 

masalh pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan 

suksesi perusahaan keluarga PT. Inti Tunggal Pharma Semarang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuann dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan 

suksesi pada perusahaan keluarga PT. Inti Tunggal Pharma Semarang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Pihak perusahaan 

Sebagai bahan masukkan dan pertimbangan bagi pemimpin, pemilik 

perusahaan untuk perencanaan suksesi di bidang pewarisan atau regenerasi 

kepemimpinan yaitu bagaimana seharusnya pemilik memutuskan siapa yang akan 

menangani bidang usaha dan mengamankan masa depan keluarga bisnis yang 

dimiliki. 

Dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami 

bagaimana pemilik bisnis merencanakan dan memutuskan dalam pewarisan 

usahanya kepada anak-anaknya sebagai penerus usaha mereka dan melaksanakan 

suksesi demi memastikan masa depan PT. Inti Tunggal Pharma Semarang. 



 

 

 

2. Kalangan akademisi 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal suksesi dan referensi bagi 

penelitian. Sehingga orang akan memahami perencanaan suksesi pada sebuah 

perusahaan milik keluarga. 

 

3. Penulis 

Sebagai penambah ilmu pengetahuan yang diterima penulis dalam hal suksesi 

terutama pada penerapannya. 
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