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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Terdapat berbagai macam model bisnis yang ada di abad 21 ini yang 

memperlihatkan kuat dan lemah nya perekonomian dalam suatu Negara, salah 

satu jenis nya ialah bisnis keluarga. Donnelley (2002) The Family Business, suatu 

organisasi dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan 

dua generasi dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

Susanto (2008) bisnis keluarga dibagi menjadi dua, yang pertama perusahaan 

dimiliki keluarga tetapi dikelola oleh eksekutif professional. Jenis yang kedua 

ialah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga pendirinya.  

Baron (2016) menyatakan dalam artikelnya di Hardvard Business Review 

(HBR) bahwa abad 21 akan banyak dikuasai oleh bisnis-bisnis keluarga. Sungguh 

aneh pernyataan ini bila dilihat dari stigma yang ada dan data yang dijabarkan di 

atas bahwa bisnis keluarga tidak akan dapat  berlangsung lama dari generasi 

kedua nya atau ketika para pendiri nya sudah tidak ada. Namun pernyataan 

tersebut bukannya tidak memiliki dasar yang jelas, karena menurut penelitian oleh 

perusahaan konsultan manajemen Bain and Co. mendapati bahwa terdapat 

beberapa alasan mengapa abad 21 akan banyak dikuasai oleh bisnis keluarga 

dimana bisnis keluarga memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan 

perusahaan publik yaitu hubungan antara pekerja dan perusahaan yang lebih 

menekankan asas kekeluargaan sehingga sense of belongings dari para pekerja 

lebih tinggi.   
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Perusahaan juga memiliki captive capital dimana para pemilik akan lebih 

memperhatikan perspektif jangka panjang dari perusahaan bukan hanya  

pencapaian target per kuarter mereka hingga rela mengorbankan nilai-nilai 

perusahaan. Alasan ketiga ialah Sustainable Footprint, yang sering merupakan 

hubungan antara bisnis keluarga dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut 

menjalankan usaha nya, reputasi merupakan hal yang penting bagi bisnis 

keluarga. 

Bisnis keluarga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kegiatan 

ekonomi. Menurut Glassop dan Waddel (2005) bisnis keluarga mampu 

memberikan sumbangan antara 45% sampai 70% dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) dan banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) melalui Survey Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006, di Indonesia 

terdapat 48.929.636 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90,95% dapat 

dikatagorikan sebagai perusahaan keluarga. Perusahaan atau bisnis keluaraga juga 

memiliki andil yang cukup besar terhadap PDB nasional, dimana menurut data 

dari PwC terhadap survey bisnis keluarga tahun 2014 menyatakan bahwa 25% 

dari PDB Indonesia berasal dari bisnis keluarga dengan omzet dari $5 juta hingga 

diatas $500 juta. Dengan tinggi nya kontribusi bisnis keluarga terhadap  

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ini tidak lepas dari kecakapan 

para pemilik dan manajemen puncak bisnis dalam memahami kondisi persaingan 

dan ketidakpastiaan dunia usaha pada saat ini yang menuntut perusahaan 

khususnya bisnis keluarga untuk membuat atau mengembangkan kompetensi dan 

keunggulan bersaing. Memahami keunggulan bersaing dan kompetensi dari 

perusahaan keluarga sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan agar 
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tetap dapat bertahan di industrinya dan mengembangkan usahanya. Hal-hal yang 

ditakutkan bila perusahaan keluarga tidak dapat memahami dan mengembangkan 

kompetensi dan keunggulan bersaingnya perusahaan tidak mampu bersaing 

sehingga menyebabkan kinerja perusahaan menurun atau paling ekstrem ialah 

keluar dari industri nya. Banyaknya kompetitor menyebabkan perusahaan tidak 

dapat mengambil keuntungan yang besar. Apabila pendapatan usaha perusahaan 

sedikit, maka keuntungan yang kecil ini tidak akan mencukupi untuk membiayai 

kebutuhan operasional sehari-hari dalam jangka waktu lama.  

Ernst & Young (EY), perusahaan consulting asal inggris mengembangkan 

sebuah pendekatan yang menfokuskan pada bisnis keluarga yaitu DNA Growth 

Family Businessess. Filosofi dari nama DNA diambil sebagai metafora dari DNA 

makhluk hidup dimana disini bisnis keluarga diibaratkan sebuah makhluk hidup 

yang di dalam nya terdapat satu set cetak biru atau resep, atau kode, karena berisi 

instruksi yang dibutuhkan untuk membangun komponen atau dalam kasus ini 

adalah sebuah bisnis keluarga. Pada model pendekatan ini bisnis atau perusahaan 

keluarga dijabarkan menjadi delapan aspek yang di analisis dari analisis aspek-

aspek tersebut diharapkan akan memunculkan kompetensi inti yang nantinya akan 

menjadi keunggulan bersaing perusahaan atau bisnis tersebut. 

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

kualitatif deskriptif yang hanya menggambarkan serta meringkaskan berbagai 

kondisi dan situasi dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tanpa berniat 

untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Sekaran (2009: 158) 

penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik 
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variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah 

memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-

aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, 

organisasi, orientasi industri, atau lainnya.  

Perusahaan yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan sebuah 

bisnis keluarga berskala menengah besar yang dimiliki dan tatanan dewan 

manajemen puncaknya di duduki oleh anggota keluarga pendiri. Perusahaan ini 

bergerak dibidang jasa perlayaran dimana di dalamnya terdapat lini bisnis yaitu 

Ship Owner and Operator (Menyewakan kapal milik untuk perusahaan 

perkapalan lain), Bungker Supply and Trading (Angkutan BBM kapal), dan 

Shipping Agent . PT. Kanaya di dirikan pada tahun 2007 oleh Capt. H. Martius 

Hamra SE. Meskipun usia PT.Kanaya baru genap 10 tahun, namun hal ini tidak 

membuat kualitas pelayanan dan citra perusahaan nya terkucil kan dari industri 

nya. Pencapaian dan prestasi yang membanggakan telah diraih oleh PT. Kanaya 

sebagai perusahaan perlayaran seperti penghargaan dari Pertamina diantaranya 

Best Performing Vessel tahun 2012, 2015, dan 2016, Best Drill Programe tahun 

2014, Best Sales Volume for New Comer tahun 2012, Best HSSE and Operation 

Management tahun 2016, dan Best Lifting and Cargo Securing Practice tahun 

2016. Dengan jumlah asset total nya saat ini mencapai sembilan kapal dimana 

enam kapal nya merupakan supply vessel,  satu oil tanker, dan dua lainnya 

merupakan kapal jenis SPOB.  

Namun pada dua tahun belakangan ini dengan inflasi, gejolak politik yang 

ada di Indonesia dengan regulasi pemerintah dan kepastian hukum akibat politik 

berkepanjangan seperti salah satunya adalah regulasi Asas Cabotage yang 
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merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015, dimana 

di dalamnya menyatakan bahwa kegiatan angkatan laut dalam negeri dilakukan 

perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera 

Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang 

cenderung menyulitkan dunia usaha perkapalan khusus nya PT. Kanaya karena 50 

persen pangsa pasar perusahaan merupakan perusahaan asing, harga pasar crude 

oil  dunia yang terjun bebas yang berimbas pada industri perlayaram khusus nya 

yang berhubungan dengan dunia offshore, membuat iklim usaha yang semakin 

lesu. Hal ini membuat persaingan yang semakin ketat pula, dimana dengan supply 

yang berlimpah tetapi jumlah konsumen yang sedikit, para perusahaan perlayaran 

saling berlomba untuk memenangkan tender besar untuk tetap dapat bertahan 

hidup dan tidak gulung tikar seperti beberapa perusahaan perlayaran di Indonesia 

dan dunia karena efek nilai crude oil yang melemah dan beberapa ancaman 

lainnya.  

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas topik ini dan memilih 

subyek PT.Kanaya sebagai perusahaan keluarga yang bergerak di bidang 

perlayaran, dinilai sudah berumur hampir satu dekade dan sudah memasuki tahap 

kedua dari generasinya dengan kondisi lingkungan yang seperti itu, yang 

mengharuskan PT.Kanaya untuk mengetahui dan mengembangkan kompetensi 

untuk menciptakan keunggulan kompetitif untuk dapat bertahan dan berkembang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, judul untuk 

melakukan penelitian tentang strategi yang digunakan pada PT.Kanaya di DKI 

Jakarta adalah “ANALISIS KEUNGGULAN PERUSAHAAN KELUARGA 
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MENGGUNAKAN PENDEKATAN DNA GROWTH FAMILY BUSINESSES 

(STUDI KASUS PADA PT.KANAYA)” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumya 

dapat dirumuskan masalah utama penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah keunggulan bersaing PT.Kanaya berdasarkan DNA Growth Family 

Businesses? 

2. Bagaimana kompetensi inti dari PT.Kanaya sebagai perusahaan keluarga 

untuk dapat bersaing dan mempertahankan posisinya di industri perlayaran? 

3. Bagaimana posisi bersaing PT. Kanaya dibandingkan dengan kompetitornya? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab sebuah rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keunggulan PT.Kanaya dan memunculkan 

kompetensi bisnis keluarga yang tepat untuk dapat berkembang dan menghadapi 

persaingan. Tujuan utama tersebut dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengeksplorasi keunggulan bersaing dari PT.Kanaya menggunakan 

Growth DNA Family Businesses sebagai acuan nya. 

2. Untuk menjelaskan kompetensi inti dari PT.Kanaya untuk mempertahankan 

posisi nya di industri perlayaran. 
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3. Untuk mengetahui posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor nya 

agar nantinya perusahaan mampu mengetahui keunggulan dan kelemahan 

perusahaan sebagai bahan evaluasi. 

 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan-manfaat 

teoritis dan praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Praktis 

1. Agar PT.Kanaya mengetahui posisi nya di industri perlayaran yang 

sesuai dengan kondisi persaingan.  

2. Membantu PT.Kanaya mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan 

untuk mempertahankan dirinya sebagai perusahaan keluarga multi-

generasi. 

3. Memberi masukan bagi perusahaan untuk mendapatkan analisis bisnis 

terhadap perusahaan keluarga yang sampai dengan saat ini masih 

minim akan penelitian perihal topik ini dan pendekatan yang 

digunakan. 

b. Teoritis 

1. Sebagai bahan pembelajaran akademisi untuk memahami perubahan 

kondisi lingkungan bisnis yang dinamis. 

2. Untuk mengaplikasikan teori yang ada selama ini ke dalam kasus 

bisnis yang diteliti. 
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3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkuat penelitian-penelitian 

terdahulu dengan topik pembahasan yang sama. 


