
1   PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 Transisi yang terjadi di antara generasi, merupakan fenomena dalam 
Bisnis Milik Keluarga (BMK). Fenomena tersebut dapat menunjukkan 
berhasil tidaknya sebuah BMK melanjutkan bisnis hingga ke generasi 
selanjutnya. Keberhasilan tersebut merupakan hal yang menarik untuk 
dipelajari, sehingga terlihat adanya dinamika yang terjadi dalam transisi 
antara generasi, dan sejumlah aspek yang memiliki peranan di dalam 
transisi tersebut.  
 Transisi yang terjadi bisa saja terkait dengan kepemilikan BMK, 
yakni dari satu pemegang perusahaan ke pemegang penerusnya. Khususnya 
pada transisi kepemilikan di BMK, pemegang saham di dalam BMK 
memiliki ekspektasi akan adanya perubahan secara substansial di dalam 
bisnis dari generasi ke generasi. Namun, perubahan tersebut menuntut 
persiapan, yang menjaga BMK dari ketidakpastian yang mungkin terjadi.  
 Transisi ini menjadi hal penting yang dapat menjamin keberlanjutan 
perusahaan. Kebelanjutan dalam konteks BMK memiliki makna tidak hanya 
eksistensi bisnis namun juga dalam hal kinerja di dalam bisnis. Kinerja 
dalam BMK berkaitan dengan kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja 
keuangan di antaranya diukur dari tiga indikator, dua di antaranya adalah 
rasio profitabilitas yakni Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) 
dan lainnya adalah kinerja pasar. Dengan demikian, ada dua hal yang 
penting dalam transisi generasi di dalam BMK, yakni perihal kepemilikan 
dan kinerja. 

Bisnis milik keluarga, dapat didefinisikan sebagai “perusahaan yang 
terdiri atas dua atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan 
perusahaan” (Ward dan Aronoff, 2002). Namun, dalam terminologi bisnis, 
sebenarnya ada dua jenis perusahaan keluarga, yakni family owned 
enterprise dan family business enterprise. Family owned enterprise (FOE) 
adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola oleh eksekutif 
profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga, sedangkan family 
business enterprise (FBE) adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola 
oleh anggota keluarga pendiri.1 
 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan 
proses pengelolaan bisnis yang baik dalam BMK. Seiring dengan 
berjalannya waktu, sebuah BMK akan mengalami peningkatan 
kompleksitas. Kompleksitas ini memiliki keterkaitan dengan tumpang 
tindihnya kepemilikan (unit bisnis), manajemen (unit manajerial) dan 
keluarga (unit keluarga). BMK harus dipahami bukan sebagai bentuk 
tunggal dari sebuah organisasi, yang seringkali menimbulkan ketumpang 
tindihan wewenang. Tumpang tindihnya ketiga kelompok ini diperlihatkan 
pada perbedaan sudut pandang ketiga kelompok terhadap BMK, namun 
salah satu cara untuk menjalin harmonisasi di antara ketiga kelompok ini 
yakni dengan komunikasi.  

                                                        
1 Dalam The Jakarta Consulting Group on Family Business  
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Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti Bakrie Group, 
Kalla Group, Blue Bird Group adalah beberapa perusahaan yang berbasis 
BMK. Di Indonesia sendiri, BMK dapat berkembang dan bertahan karena 
adanya faktor kepercayaan dan kesamaan visi yang terjalin erat2. Sistem 
kekeluargaan di Indonesia sangat mengakar, sehingga tidak mengherankan 
jika perusahaan-perusahaan besar saat ini dahulunya (dan bisa jadi masih) 
BMK. Salah satunya adalah perusahaan armada taksi yang bernama Blue 
Bird Group (BBG), yang didirikan pada tahun 1972 oleh Mutiara 
Djokosoetono dengan 25 armada taksi. Hingga kini, perusahaan tersebut 
sudah memiliki 19000 armada taksi. Penghargaan yang terakhir diperoleh 
oleh perusahaan ini adalah Indonesia Most Admired Companies 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010. Selain BBG, perusahaan besar ternama saat ini yang 
dahulunya berdiri atas landasan keluarga, antara lainnya Kalla Group, 
Sinarmas, Bakrie Group, Ciputra, Alam Makmur Sembada, Astra Group.  

Dalam BMK, keluarga adalah stakeholder utama yang akan 
memengaruhi  bisnis yang dimiliki dan dikelolanya, karena keluarga 
memiliki relevansi dengan identitas dan kesuksesan perusahaan. Keluarga 
yang tergabung dalam suatu institusi bisnis, pasti memiliki nilai-nilai 
(values) yang ada dalam keluarga, meskipun tujuan dan ekspektasinya 
dalam bentuk bisnis jelas berbeda dengan yang berlaku dalam keluarga 
karena BMK bukanlah organisasi tunggal melainkan gabungan yang terdiri 
dari unit-unit yang berbeda, di antaranya unit bisnis, unit keluarga dan unit 
manajerial. Nilai atau values yang berlaku dalam sebuah BMK biasanya 
menjadi pedoman dan landasan serta way of life yang disepakati dan 
dijalankan dengan sebenar-benarnya karena pada dasarnya values tersebut 
merupakan cerminan dan identitas kelompok dari keluarga tersebut 
(Lansberg, 1983). 

Di samping masalah nilai atau values, suksesi dikatakan berhasil jika 
keturunan masih dianggap sebagai generasi penerus yang potensial. Morris 
et al. (1996) menyatakan bahwa keturunan merupakan salah satu aspek vital 
dalam suksesi karena hubungan genetis dalam arti keluarga merupakan 
ikatan yang utama dan alamiah dalam proses suksesi. Hal lain yang 
mendukung bahwa keturunan merupakan aspek yang mempermudah 
terjadinya suksesi karena regenerasi dapat dilakukan dalam situasi yang 
informal tanpa aturan yang formal. Hubungan keluarga menjadi sesuatu hal 
yang mendukung dan sangat memengaruhi keberhasilan suatu suksesi. 
Semakin dekat hubungan keluarga dalam proses suksesi, semakin mudah 
suksesi dilaksanakan. Sebaliknya semakin jauh hubungan keluarga, semakin 
tinggi kesulitan yang dihadapi (Morris et al, 1996). 

Hal lain yang berpengaruh dalam suksesnya sebuah suksesi adalah 
fungsi pengendalian (controlling). Beberapa hal di dalam BMK yang 
menjadi bagian dari controlling keluarga, antara lainnya adalah masalah 
kepemilikan, susunan organisasi.  Hillier, et al. (2009), menyatakan bahwa 
walaupun BMK merupakan lembaga bisnis yang relatif mudah untuk 
dilakukan, di sisi lain memiliki suatu kelemahan yaitu seringkali memiliki 
sistem tata kelola yang lemah karena dikendalikan oleh keluarga, sehingga 
                                                        
2 Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Jakarta Consulting Group pada tahun 2004 
terhadap sebanyak 87 Perusahaan berskala menengah ke atas yang tersebar di Indonesia 
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perlu adanya pihak di luar keluarga yang memegang fungsi pengendali 
(controlling), yang berfungsi sebagai sistem kelola secara lebih objektif dan 
netral. Controlling akan berperan penting terutama pada saat suksesi 
kepemimpinan atau kepemilikan.  

Hal yang juga memegang peranan penting dalam proses suksesi 
adalah kualitas individual yang mengacu kepada kompetensi yang dimiliki 
oleh individu. Ini menjadi penting karena suatu perusahaan yaitu BMK, 
kompetensi individu memegang peranan yang cukup dominan dan vital 
untuk menjalankan suatu sistem yang berlaku (Kellermans et al. 2008). 
Kualitas individu dapat dilihat melalui beberapa komponen antara lain: 1) 
tingkat komitmen terhadap bisnis (Cyert et al. 1963); 2) orientasi terhadap 
pelanggan (McCleland 1987), 3) keinginan untuk mengantisipasi masalah 
dan menghadapi masalah dengan proaktif (Hornaday et al. 1971), 4) intuisi 
(Stevenson et al. 1989), 5) hasrat mengambil risiko (Hornaday et al. 1971), 
6) kreativitas (Drucker 1985), 7) independensi (Goodman 1994), 8) 
fleksibilitas dan toleransi tinggi terhadap ambiguitas (Ibrahim et al. 1986, 
Fernald et al. 1996), 9) gaya managerial/gaya kepemimpinan (Stevenson et 
al. 1989). Kesembilan komponen tersebut akan menggambarkan kualitas 
individu yang potensial menjadi kunci sukses dalam membangun bisnis 
setelah suksesi dilakukan. Kesembilan komponen tersebut dapat 
diklasifikasikan menjadi dua komponen utama, yakni kepemimpinan dan 
kewirausahaan.  

Penelitian ini menganalisis mengenai kepemimpinan yang ada di 
dalam BMK dapat menunjang terjadinya keberlanjutan. Selain 
kepemimpinan, penelitian ini juga menganalisis mengenai kewirausahaan 
yang ada di dalam BMK yang menunjang keberlanjutan. Kedua komponen 
tersebut dipilih atas dasar alasan berikut ini. Pertama, komponen yang 
menyangkut kepemimpinan yakni, keinginan mengantisipasi masalah 
dengan proaktif, intuitif, adanya hasrat mengambil risiko, independen, gaya 
kepemimpinan yang khas. Komponen yang menyangkut kepemimpinan 
penting bagi sebuah BMK, karena fokus seorang pemimpin adalah untuk 
memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan kemampuan untuk 
mengembangkan anak buahnya, kemampuan-kemampuan tersebut tercapai 
jika seorang pemimpin memiliki sifat-sifat tersebut.  

Kedua, komponen yang menyangkut kewirausahaan yakni tingkat 
komitmen terhadap bisnis, orientasi pada pelanggan, intuisi, kreativitas dan 
fleksibilitas. Komponen yang menyangkut kewirausahaan penting bagi 
sebuah BMK, pertama, karena keluarga adalah lingkungan yang vital dan 
mendukung untuk mendorong perilaku kewirausahaan, dan seorang 
wirausaha harus memiliki kebebasan dan kemampuan yang spesial dalam 
pengambilan keputusan, terutama menyangkut penggunaan sumber-sumber 
daya yang langka, mampu menghadapi risiko yang ada di lingkungan bisnis 
dan memiliki pengaruh atas aliran informasi, baik ke dalam maupun keluar 
BMK.  

Ketiga, selain kepemimpinan dan kewirausahaan, ada satu 
komponen lainnya yang tidak kalah penting, yakni gender. Gender, menjadi 
salah satu komponen, karena dapat memberikan pengaruh pada saat seleksi 
generasi penerus yang tepat. Sesuai pada hasil beberapa studi, antara 
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lainnya, adanya dilema dalam memilih generasi penerus, antara pria atau 
perempuan, sebagai kandidat generasi penerus BMK. Selain pendapat dari 
Kets de Vries (1985) dan Lansberg (1988) mengenai adanya beberapa 
dinamika saat melakukan suksesi, yakni potensi penolakan generasi 
pendahulu terhadap perencanaan suksesi, yang dikarenakan adanya 
beberapa sebab, di antaranya ketakutan kehilangan kendali, adanya hasrat 
untuk menghindari adanya perlakuan istimewa dari generasi penerus, 
adanya ketakutan kehilangan status di lingkungan masyarakat yang 
mengenalnya. Studi-studi tentang gender3 di dalam BMK lebih banyak 
mengangkat mengenai perempuan, karena perempuan di dalam BMK 
dianggap berada dalam posisi yang tidak lebih kuat dibandingkan laki-laki.  

Dalam studi yang dilakukan oleh Rosenblatt, de-Mik, Anderson dan 
Johnson (1985), keturunan perempuan dalam keluarga, tidak menerima 
dorongan, kesempatan, dan pendidikan yang sama seperti keturunan laki-
laki, dan ketiga hal tersebut mencegah perempuan dari perpindahan posisi 
menuju posisi eksekutif di dalam BMK, sehingga ada penelitian yang 
menyarankan adanya bias penting tentang perempuan di dalam proses 
suksesi BMK (Pyromalis, Vozikis, Kalkanteras, Rogdaki dan Sigalas, 
2004). Dalam studi Overbeke (2007) dinyatakan bahwa hanya dua persen 
dari CEO BMK diduduki oleh perempuan di tahun 1994. Perempuan yang 
dapat menduduki posisi CEO tersebut, adalah perempuan yang 
menggantikan peranan suami, yakni para suami yang tidak dapat berperan 
aktif di dalam perusahaan karena sebab kematian atau menderita penyakit, 
atau perempuan yang memiliki kesempatan untuk memulai usaha sendiri. 
Perlu disadari, bahwa ada kontribusi utama yang diberikan karena 
keberadaan gender perempuan di dalam BMK menurut Vicente, Idígoras 
dan Aldamiz-echevarría (2009), terdiri atas tiga hal sebagai berikut.  
Hambatan keberadaan gender perempuan di dalam BMK, dikarenakan (1) 
posisi di dalam susunan keluarga atau primogeniture dan preferensi orang 
tua mengenai gender; (2) peran tradisional dan invisibilitas perempuan di 
dalam BMK; (3) bagi perempuan, bekerja di dalam BMK memiliki banyak 
kekurangan, beberapa alasan di antaranya adalah tidak memiliki kehidupan 
pribadi, selalu diperbandingkan dengan gaya manajemen pemimpin BMK 
terdahulu dan jam kerja yang panjang.  

Di sisi lain, aspek positif keberadaan perempuan di dalam BMK 
antara lainnya 1) perempuan memiliki kemampuan dan kapasitas yang dapat 
melengkapi laki-laki; 2) perempuan dapat mengembangkan karirnya secara 
profesional, dan menjadi sumber kepuasan dan kebanggaan pribadi, 3) 
perempuan dapat menyeimbangkan waktunya antara kehidupan bekerja dan 
kehidupan pribadi. Argumen lainnya yang mengangkat komponen gender 
memiliki peranan di dalam BMK, yakni dari hasil studi Organization for 
Economi co-Operation and Development (OECD) tahun 1993, yang 
menyatakan bahwa kewirausahaan mengasumsikan adanya netralitas gender 
yang kuat telah melunturkan pendapat bahwa perbedaan gender secara 
historis dapat memberikan dukungan atas penciptaan dan perluasan sebuah 

                                                        

3 Gender, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jenis kelamin (KBBI, 
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bisnis di negara-negara maju. Kemudian, Hamilton (2006) dalam studinya 
menemukan bahwa peran kepemimpinan yang kuat telah diperankan oleh 
perempuan di BMK, dan kualitas kepemimpinan di dalam BMK tidak 
ditemukan dalam diri individual tetapi terletak di dalam kehidupan BMK itu 
sendiri, yang terbangun sejak dalam lingkungan keluarga. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa gender ada hubungannya dengan 
kepemimpinan dan kewirausahaan di dalam BMK, ketiganya dapat 
memberikan kekuatan di dalam proses suksesi BMK, yang idealnya 
berkelanjutan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk  
melakukan penelitian tentang analisis suksesi BMK yang berkelanjutan 
serta mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis dari 
generasi ke generasi yang ditinjau dari faktor gender, kepemimpinan, dan 
kewirausahaan. Dengan demikian judul penelitian ini adalah “Analisis 
Suksesi Bisnis Milik Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan 
Bisnis”. 

 
Masalah Penelitian 

Fenomena BMK yang menarik memicu adanya penelitian-penelitian 
terdahulu yang memiliki fokus tentang BMK, antara lainnya mengangkat 
perihal dinamika yang terjadi di dalam pengelolaan BMK saat proses 
transisi di dalam BMK. Akan tetapi topik ini sudah banyak diangkat dengan 
beragam variasi, antara lainnya menyoroti faktor-faktor yang menghambat 
suksesi (De Massis, et al. 2008), adanya pengetahuan yang spesifik dalam 
penentuan suksesi (Royer et al. 2008), dan  kaitan antara kinerja perusahaan 
pascasuksesi (Hillier et al. 2009).  

Beberapa penelitian tentang bisnis milik keluarga yang telah ada, 
dapat dipaparkan sebagai berikut. Moores dan Craig (2006) menyoroti 
mengenai inovasi di dalam BMK terkait dengan perubahan kepemimpinan 
dan kewirausahaan, faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain karena 
adanya ketidakpastian lingkungan dan tekno ekonomi serta disimpulkan 
adanya hubungan antara BMK dan inovasi akan mendorong keberlanjutan 
bisnis. Dengan demikian, ada pengaruh kepemimpinan di dalam BMK 
karena keputusan strategis yang diambil oleh pemimpin akan mendorong 
inovasi untuk mendukung keberlanjutan bisnis, juga mengenai 
kewirausahaan yang akan menjadi penting di dalam lingkungan bisnis yang 
penuh ketidakpastian. 

Rutherford, et al. (2006) menyoroti tentang perspektif model 
pengembangan BMK. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menunjukkan 
apakah pengembangan bisnis di BMK dipengaruhi oleh: generasi, 
pendidikan, orientasi untuk terus tumbuh, perencanaan strategis, debt to 
equity, dan faktor-faktor pendukung dalam dinamika keluarga. Dalam 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa beberapa hal tidak memberikan 
pengaruh pada pengembangan bisnis, yakni: usia bisnis, gender pemilik 
bisnis, tingkat perputaran sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut 
disebut sebagai faktor yang tidak berpengaruh, namun berbeda dengan 
Curimbaba (2002) yang menyatakan bahwa gender memiliki pengaruh di 
dalam pengembangan bisnis, karena peranan yang dimiliki oleh gender di 
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dalam BMK akan memengaruhi pengambilan keputusan strategis yang akan 
ditetapkan. 
 Aspek gender, kepemimpinan dan kewirausahaan sebagai bagian 
dari pemahaman mengenai ketidakpastian bisnis dari faktor eksternal dan 
turbulensi lingkungan memengaruhi sejauhmana BMK dapat mengadaptasi 
dalam penyesuaian strategi bisnis (dari segi input, proses dan output) yang 
dimiliki saat ini. Menurut Miller et al. (2006) dianggap akan memengaruhi 
proses tranformasi bisnis dari generasi pertama ke generasi selanjutnya. 
Selain proses transformasi bisnis, BMK juga memiliki keunikan, karena ada 
konsep keberlanjutan BMK yang bukan hanya ditentukan oleh kualitas 
kepemimpinan, SDM, modal dan sebagainya namun juga ditentukan oleh 
kemampuan BMK dalam coping family problems, yang berkaitan dengan 
sifat ambiguity antara tujuan bisnis untuk meraih profit oriented sekaligus 
untuk meningkatkan family ties atau bonding untuk kesejahteraan keluarga. 
Berikut ini dipaparkan mengenai peran-peran yang dianggap memiliki peran 
di dalam suksesi Bisnis Milik Keluarga dalam rangka keberlanjutannya. 
 
Gender dalam Suksesi Bisnis Milik Keluarga 

Aspek pertama yang dibahas adalah aspek gender. Aspek gender 
memegang peranan penting dalam transformasi bisnis atau suksesi BMK. 
Isu yang melandasi pentingnya peran gender adalah terkait dengan aspek 
suksesi stabilitas organisasi bisnis. Dalam kondisi normal, organisasi tidak 
mengalami guncangan-guncangan, akan tetapi guncangan tersebut dapat 
terjadi, misalnya ketika dalam lingkungan yang tidak pasti menuntut adanya 
keputusan mengenai kepemilikan BMK dan memengaruhi kinerja bisnis. 
Kepemilikan di BMK perlu dipahami memiliki irisan antara tiga unit, yakni 
unit bisnis, unit manajerial, dan unit keluarga. Ketiga unit tersebut memiliki 
orientasi yang tidak sama antara satu sama lainnya, dan karena orientasi 
yang beragam memunculkan adanya ancaman terutama bagi unit keluarga, 
ancaman tersebut yakni berpindahnya kepemilikan BMK yang akan 
mengurangi kewenangan unit keluarga di dalam BMK. Ancaman ini bagi 
unit-unit dalam BMK dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas. 
Instabilitas ini dapat berupa guncangan yang akan berakibat baik jangka 
pendek maupun jangka panjang bagi sebuah BMK.  

Pengaruh guncangan bagi sebuah organisasi bisnis, terutama BMK, 
menurut Jaffe dan Lane (2004)  akan menentukan kemungkinan dinasti 
keluarga dapat terus bertahan. Salah satu langkah untuk menjaga agar 
dinasti keluarga tetap bertahan, perlu dibangun struktur tata kelola  dalam 
BMK yang baik. Dalam struktur tata kelola tersebut ada peranan gender. 
Curimbaba (2002) mengungkapkan adanya pengaruh gender dalam menjaga 
stabilisasi BMK dalam tata kelola BMK, karena gender memiliki 
kemampuan untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk 
mengambil sejumlah keputusan penting terkait dengan BMK. Keputusan 
penting tersebut dipengaruhi juga oleh karakteristik dasar yang dimiliki oleh 
gender, yakni orientasi harmonis, dan hal ini dapat memberikan pengaruh 
dalam menjaga harmonisasi  dalam tata kelola BMK.  

Hal ini memunculkan  pertanyaan, yakni jika gender memiliki 
pengaruh dalam menjaga stabilitas di dalam BMK dan membuat keputusan 
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strategis di dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti, maka bagaimana 
sebenarnya peranan gender ketika terjadi transisi antara generasi atau 
suksesi di dalam BMK. 

 
Rumusan masalah pertama penelitian ini adalah “apakah peranan 

gender memengaruhi suksesi bisnis milik keluarga?” 
 

Kepemimpinan dalam Suksesi Bisnis Milik Keluarga 
Aspek kepemimpinan juga menjadi aspek kedua dalam penelitian 

ini. Isu yang melandasinya adalah succession of leadership. Isu ini 
merupakan isu mengenai ketepatan pemilihan generasi penerus dari segi 
keahlian dan pengalaman, pemilihan waktu penetapan generasi penerus, 
teknik-teknik yang digunakan dalam melaksanakan suksesi kepemimpinan 
dan komunikasi yang terjalin antara pendiri BMK dengan generasi penerus 
(Sharma, 2004). Isu penting lainnya yang menjelaskan pentingnya aspek 
kepemimpinan adalah succession of ownership, adalah isu mengenai apakah 
kepemilikan dalam BMK mengalami pemisahan antara keluarga, bisnis dan 
fungsi manajerial dalam perjalanan BMKnya atau masih memegang teguh 
kesatupaduan antara unit keluarga, unit bisnis dan unit manajerial, karena 
BMK memiliki kecenderungan idiosinkretis yang hanya dapat 
memercayakan pihak di luar keluarga yang benar-benar dipercaya (Sharma, 
2004). 

Temuan utama studi Sharma (2004) adalah kelayakan suksesi sangat 
tergantung pada motivasi generasi penerus yang diberikan kepercayaan 
untuk memegang kendali kepemimpinan di BMK. Menurut Harvey dan 
Evans (1994), suksesi yang efektif tergantung pada motivasi dan kualifikasi 
anggota keluarga. Organisasi, menurut DeNoble, Ehrlich dan Singh (2007) 
akan mengalami kerugian, seandainya anggota keluarga yang tidak 
memenuhi kualifikasi memegang kendali kepemimpinan. Suksesi, akan 
memunculkan kapabilitas dinamis dari pemimpin baru untuk menggunakan 
sumber daya yang ada dan hubungan yang terjalin antara BMK dengan 
pihak lain di luar BMK dan di dalam BMK.  Hal ini akan memengaruhi 
sistem dalam BMK dan kinerja masa depan BMK. Suksesi kepemimpinan 
akan memengaruhi BMK, dengan demikian diperlukan kepercayaan 
anggota keluarga, keyakinan generasi penerus untuk terjun ke dalam BMK 
dan mencapai tujuan yang ditetapkan.  
 Beberapa parameter suksesi kepemimpinan, dengan demikian adalah 
sebagai berikut: kemampuan generasi penerus untuk menetapkan hubungan 
bisnis yang efektif baik internal maupun eksternal dengan manajemen saat 
ini dan karyawan, hubungan dengan pelanggan, vendor dan stakeholder 
kunci lainnya, yang akan memberikan legitimasi kepemimpinan di BMK 
yang baru (Steier, 2001).  
 Namun, terlepas dari parameter suksesi kepemimpinan di atas, ada 
hal penting yang perlu dipahami sehubungan dengan kepemimpinan di 
dalam BMK. Hal penting tersebut adalah adanya dua tipe kepemimpinan, 
yakni kepemimpinan transaksional dan transformasional (Lussier dan 
Achua, 2010). Kepemimpinan transaksional lebih mendorong terjadinya 
transaksi antara pemimpin dan pengikut dan mendukung terjadinya 
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stabilitas di dalam organisasi. Sedangkan, kepemimpinan transformasional 
lebih mendorong terjadinya perubahan yang signifikan antara pemimpin dan 
pengikut di dalam organisasi. 
 Hal ini memunculkan pertanyaan jika kepemimpinan terutama tipe 
kepemimpinan tertentu akan memiliki pengaruh di dalam menjaga dinamika 
yang terjadi di dalam BMK, dalam hal hubungan antara unit di BMK dan 
jalinan dengan stakeholder yang akan memengaruhi sistem dan kinerja, 
maka bagaimanakah peranan kepemimpinan di dalam suksesi bisnis milik 
keluarga?. 
 Rumusan masalah kedua penelitian ini adalah “apakah peranan 
kepemimpinan memengaruhi suksesi bisnis milik keluarga?  

 
Kewirausahaan dalam Suksesi Bisnis Milik Keluarga 

Penelitian ini juga membahas mengenai aspek kewirausahaan 
sebagai aspek ketiga yang dipertimbangkan bisa menjelaskan suksesi dalam 
transformasi bisnis milik keluarga. Isu pertama yang melandasi aspek 
kewirausahaan adalah transgenerasi kewirausahaan dan turbulensi serta 
ketidakpastian bisnis dari faktor eksternal. Transgenerasi kewirausahaan, 
merupakan isu mengenai entrepreneurship di dalam konteks keluarga dan 
bisnisnya, di mana kepribadian menjadi faktor penting dalam menjamin 
keberlangsungan perusahaan. Transgenerasi kewirausahaan di dalam BMK 
memiliki makna penting, karena kewirausahaan di anggap penting di dalam 
organisasi. BMK merupakan bentuk organisasi yang universal dan beberapa 
BMK memilih untuk konservatif dan tidak mau mengambil risiko yang 
berhubungan dengan aktivitas kewirausahaan (Zahra, 2005). Namun 
demikian, BMK harus memiliki kepentingan untuk mengkapitalisasi 
keahlian dan talenta anggota keluarga untuk menghadapi tantangan 
eksternal yang terus menerus berubah (Zahra, 2005).  

Isu kedua mengenai aspek kewirausahaan adalah turbulensi dan 
ketidakpastian bisnis dari faktor eksternal. Hal ini merupakan isu mengenai 
guncangan yang terjadi dari luar BMK sebagai faktor yang dapat 
mendorong pengambilan keputusan strategis. Hal ini  diungkapkan oleh 
Miller, et al. (2006) bahwa turbulensi dan ketidakpastian bisnis seharusnya 
memicu kesadaran dari BMK untuk melakukan tinjauan atas strateginya, 
karena akan berdampak pada kinerja BMK secara umum. Salah satu yang 
menjadi faktor pendorong kemampuan BMK menghadapi turbulensi dan 
ketidakpastian bisnis dari faktor eksternal adalah kemampuan BMK dari 
segi orientasi kewirausahaannya atau entrepreneurial orientation, yang 
merefleksikan proses, metode dan gaya yang digunakan organisasi untuk 
melakukan tindakan kewirausahaan. Orientasi ini, menurut Naldi et al 
(2007) memiliki hubungan dan pengaruh positif terhadap ketahanan BMK 
menghadapi turbulensi. 
 Hal ini memunculkan pertanyaan, jika kewirausahaan dianggap 
mampu mengatasi guncangan yang terjadi karena ketidakpastian bisnis dan 
memengaruhi kinerja BMK saat ini, maka bagaimanakah peranan 
kewirausahaan dalam suksesi bisnis milik keluarga? 
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 Dengan demikian, rumusan masalah ketiga penelitian ini adalah 
“apakah peranan kewirausahaan memengaruhi suksesi bisnis milik 
keluarga?”.  
 

Pertanyaan Penelitian 
Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, pertanyaan-pertanyaan 
dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah gender generasi penerus menentukan keberlanjutan suksesi 
bisnis milik keluarga?  

2. Apakah tipe kepemimpinan generasi penerus menentukan 
keberlanjutan suksesi bisnis milik keluarga? 

3. Apakah karakter kewirausahaan berperan dalam menentukan 
keberlanjutan bisnis milik keluarga? 

 
Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji sejauhmana gender generasi penerus, menentukan 
keputusan strategis dalam suksesi bisnis milik keluarga. 

2. Mengkaji ciri, gaya atau tipologi kepemimpinan yang berperan 
dalam suksesi bisnis milik keluarga.  

3. Mengkaji karakter kewirausahaan yang memiliki peran dalam 
suksesi bisnis milik keluarga. 

 
Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua perspektif, yakni 
perspektif praktis dan keilmuan. Menurut manfaat penelitian secara praktis, 
penelitian ini dapat mengungkapkan: 

1. Peran gender dalam suksesi bisnis milik keluarga dalam menjaga 
stabilitas di dalam BMK  

2. Peran kepemimpinan dalam suksesi bisnis milik keluarga, dalam 
menjaga dinamika yang terjadi antara hubungan pemimpin dengan 
bawahannya di dalam BMK 

3. Peran kewirausahaan dalam suksesi bisnis milik keluarga dalam 
mengatasi guncangan yang terjadi karena ketidakpastian bisnis yang 
akan memengaruhi kinerja BMK 

  
 Manfaat secara keilmuan, memberikan kontribusi dalam pustaka dan 
kajian mengenai bisnis milik keluarga, terutama dari sudut pandang peran 
gender, kepemimpinan dan kewirausahaan. 
 

Kebaruan Penelitian 
1. Penelitian dalam ranah suksesi BMK ini menggunakan metode 

penggalian informasi Participatory Observative. 
2. Penelitian ini mengungkapkan mengenai ketiga peran yang dapat 

mendorong suksesi bisnis yang sukses di BMK, peranan tersebut 
adalam gender, kepemimpinan dan kewirausahaan. 

3. Penelitian ini mengungkapkan kekhasan atau keunikan di dalam 
BMK dilihat dari latar belakang yang dapat memengaruhi nilai dan 
cara pandang berbisnis dalam BMK. 
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4. BMK adalah topik yang seringkali terlupakan, penelitian ini 
mengangkat kekhasan  atau keunikan di dalam BMK dalam konteks 
individual micro level, yang berguna untuk mengungkap bagaimana 
bisnis tumbuh dan berkembang serta berkelanjutan dipengaruhi oleh 
individu-individu. 

5. Penelitian ini mengungkapkan kekhasan atan keunikan BMK yang 
melakukan usaha berkelanjutan dengan dilatarbelakangi kecemasan 
atau organizational sustainability by anxiety. 

 
Batasan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan demikian 
ada keterbatasan dalam jumlah sumber informasi yang dipilih. Hasil dan 
kesimpulan, tidak dapat mengatasnamakan populasi, namun kaya akan 
makna dan kedalaman isi. 
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