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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

 

NO 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penlitian 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 James J. Chrisman, 

Jess H. Chua, 

Alfedo De Massis, 

& Tommaso 

Minola (2016) 

Management 

processes and 

strategy execution 

in family firms: 

from “what” to 

“how” 

Model 

konseptual dan 

empiris 

Perusahaan keluarga terus tumbuh 

seingirng dengan membuat suatu 

keputusan serta strategi bersaing 

mereka yang khas. Contoh ini 

seperti dewan direktur interaksi, 

sentralisasi versus delegasi, 

profesionalisasi, 

internasionalisasi, dan inovasi. 

 

2 Michael H. Morris, 

Roy W. Williams, 

& Deon Nel (2015) 

Factors 

influencing family 

business 

succession 

Deskriptif 

kualitatif yang 

menggunakan 

analisis empiris 

dengan cross- 

sectional 

survey sebagai 

alat analisis 

Secara keseluruhan, variabel 

reflecting preparation levels 

of heirs akan terlihat bahwa 

ketiga set variabel umum 

tersebut  mempengaruhi sifat 

transisi bisnis keluarga yang  

ternyata memiliki dampak 

signifikan 

 

3 Vabasveri Naidoo 

(2015) 

Sustainability of 

Familioes in 

Business into the 

The Third 

Genereation and 

Beyond : Analysis 

of Three Cases 

Deskriptif 

kualitatif 

dengan 

menggunakan 

analisis naratif 

Personal Challenges of 

Owners, Levels of Succession 

Planning, Power Control 

issues, The Role of Familiness 

and the maternal berpengaruh 

terhadap succeeding 

generations. 

Sumber : Data diolah penulis (2017)  
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Dapat dilihat dari ketiga penelitian terdahulu diatas bahwa hal yang membedakan 

penelitian ini adalah dari alat yang digunakan di penelitian ini mencangkup semua 

aspek dari perusahaan keluarga. Aspek-aspek yang diperhatikan antara lain adalah 

perencanaan perencanaan generasi selanjutnya yang dimiliki oleh perusahaan, 

pengaturan pajak perusahaan, pengaturan modal yang dimiliki, struktur 

manajemen di masa yang akan datang, keberlangsungan dan bagaimana 

perusahaan mempertahankan eksistensinya, pengaturan SDM perusahaan, budaya 

dan tanggung jawab perusahaan, dan bagaimana perusahaan mengimbangkan 

risiko dan peluang nya di industri mereka.  

Hal ini menjadi pembeda dari penelitian terdahulu nya yang berfokus 

terhadap keberlangsungan suksesi bisnis keluarga, dan proses dari strategi yang di 

implementasikan perusahaan. Dimana dalam penelitian ini semua aspek di 

pandang menjadi elemen-elemen yang penting dan berkaitan satu sama lain dalam 

pembentukan bisnis keluarga yang matang dan bonafit. Penelitian ini juga 

menggunakan VRIO Framework untuk mencari key factors dari kedelapan aspek 

yang ada, lalu penelitian ini menggunakan Matrix CPM untuk mengetahui posisi 

nya dibandingkan kompetitor terdekat dari perusahaan. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Kompetensi Inti  

Kompetensi inti adalah sumber diferensiasi bagi perusahaan yang 

memampukan mereka  untuk membuat dan menawarkan produk, layanan dan 

solusi yang unik bagi pelanggan (Smith, 2008). Kemampuan yang dimiliki sebuah 

perusahaan dapat dikategorikan sebagai kemampuan yang core (inti), hanya jika 

kemampuan tersebut dapat membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya secara 
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strategis (Leonard & Barton, 1992).  Kompetensi inti adalah pengetahuan 

perusahaan yang kolektif tentang bagaimana mengkoordinasi ketrampilan 

produksi dan teknologi yang beragam (Prahalad & Hamel, 1990). Sejalan dengan 

definisi tersebut, Fiol berpendapat bahwa kompetensi inti merupakan gabungan 

tertentu dari keterampilan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta cara 

sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi hasil (Bani-Hani & Faleh, 

2009).  Dengan kata lain, kompetensi inti adalah ketrampilan dan area 

pengetahuan yang secara bersama-sama digunakan oleh unit-unit bisnis dalam 

perusahaan, dan merupakan hasil dari integrasi dan harmonisasi dari kompetensi 

inti tiap-tiap unit bisnis (Agha, Alrubaiee, & Jamhour, 2012).  

Hal ini diwujudkan melalui komunikasi, keterlibatan, dan komitmen yang 

kuat dari setiap anggota perusahaan untuk bekerjasama melewati batas-batas 

perusahaan (BaniHani & Faleh, 2009).  Tidak semua pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan sebagai kompetensi 

inti. Terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi kompetensi 

inti suatu perusahaan (Prahalad & Hamel, 1990). Yang pertama adalah bahwa 

core kompetensi inti harus dapat diaplikasikan untuk penciptaan jenis-jenis 

produk baru, atau dalam kata lain memberikan potensi akses bagi perusahaan 

kepada berbagai pasar yang luas (Srivastava, 2005).   Yang kedua, kompetensi inti 

harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada nilai yang dirasakan 

pelanggan dari produk/jasa yang dikonsumsi. Dan yang terakhir, kompetensi inti 

harus dapat menjadi pembeda sebuah perusahaan dengan pesaingnya dan sulit 

untuk ditiru (Barney, 1991).   
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Kompetensi inti tidak dapat dispesifikkan hanya ke dalam satu produk 

tertentu, karena kompetensi inti berkontribusi terhadap daya saing dari berbagai 

produk/jasa yang dimiliki oleh perusahaan (Bani-Hani & Faleh, 2009). Sebuah 

perusahaan adalah seperti sebatang pohon yang besar. Batang dan dahan-dahan 

utama adalah produk/jasa inti, cabang-cabang yang lebih kecil adalah unit bisnis; 

daun, bunga, dan buah adalah produk/jasa akhir yang dihasilkan. Sedangkan akar 

yang memberi makanan, menjaga kelangsungan hidup, dan stabilitas dari pohon 

besar tersebut adalah core competencies. (Prahalad & Hamel, 1990)  Kekuatan 

strategis dari suatu perusahaan terletak pada kompetensi inti yang dimilikinya. 

Kekuatan tersebut adalah hal-hal yang menjadi keunggulan dari sebuah 

perusahaan dan yang seharusnya pada bidang tersebut tidak boleh dilakukan 

outsourcing (Bani-Hani & Faleh, 2009).  

2.2.2  Pengertian Keunggulan Bersaing  

Keunggulan bersaing sangatlah penting karena hal ini merupakan 

kapasitas dari sebuah perusahaan untuk dapat menciptakan posisi yang kuat di 

pasar (Li, B. Ragu-Nathan, T. S. Ragu-Nathan, & Rao, 2006). Pada dasarnya, 

keunggulan bersaing adalah posisi kedudukan sebuah perusahaan yang lebih 

unggul dibandingkan pesaingnya (Bani-Hani & AlHawary, 2009). Keunggulan 

bersaing yang sesungguhnya terletak pada pengintegrasian kegiatan-kegiatan 

operasional dengan tujuan untuk mencapai sasaran kualitas atau untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan (Prahalad & Hamel, 1990).  

Pada saat terciptanya hubungan antara kemampuan dengan atribut yang 

bernilai bagi pasar, di sanalah makna dari keunggulan bersaing itu (Agha, 

Alrubaiee, & Jamhour, 2012). Tidak hanya menunjukkan kinerja yang lebih baik 
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dibandingkan pesaing, keunggulan bersaing juga harus memberikan nilai yang 

sebenarnya bagi konsumen. Dari sanalah, maka keunggulan bersaing akan 

memastikan tercapainya posisi yang dominan di pasar. (Bani-Hani & AlHawary, 

2009)  Ketika kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan langka, dapat 

dipertahankan, atau sulit untuk ditiru, maka di sanalah terbentuk dasar bagi 

terciptanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan (Bani-Hani & AlHawary, 

2009; Barney, 1991). 

 

2.2.3 Pengertian dan Karakteristik Bisnis Keluarga 

2.2.3.1  Bisnis Keluarga 

Dalam terminologi bisnis ada dua jenis perusahaan keluarga. 

Pertama adalah Family Owned Enterprise (FOE), yaitu perusahaan yang 

dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola oleh eksekutif professional yang 

berasal dari luar lingkaran keluarga. Jenis kedua ialah Family Business 

Enterprise (FBE), yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh 

anggota oleh anggota keluarga pendiri. Beberapa definisi yang akan 

membantu pemahaman tentang pengertian perusahaan keluarga. Ward dan 

Aronoff (2002), suatu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga apabila 

terdiri dari dua atau lebih anggota keluargayang mengawasi keuangan 

perusahaan. Sedangkan menurut Donnelly (2002) suatu organisasi 

dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua 

generasi dalam keluarga itu dan mereka memengaruhi kebijakan 

perusahaan. 
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Tracey (2001: 3-4) menyatakan bahwa “A business is a family 

business if its owners think it is and want it to be”. Dikatakan bahwa suatu 

perusahaan tergolong sebagai perusahaan keluarga manakala pemiliknya 

berfikir dan menginginkan perusahaannya sebagai perusahaan keluarga. 

Miller dan Rice (1967) berpendapat bahwa keterlibatan keluarga dalam 

perusahaan yang membuat perusahaan keluarga menjadi berbeda 

dibanding dengan perusahaan non keluarga. Bernard (1975: 42) bahwa 

perusahaan keluarga dikendalikan oleh anggota keluarga tunggal 

khususnya dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang penting.    

Westhead (1997) menyatakan bahwa ciri-ciri perusahaan keluarga 

pada umumnya adalah bahwa perusahaan keluarga: (1) dimiliki oleh 

kelompok keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan 

saham lebih dari 50% (2) dirasakan sebagai perusahaan, (3) dikelola oleh 

orang-rang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham). 

2.2.3.2  Karakteristik Perusahaan Keluarga 

Perusahaan keluarga di lihat dari kepemilikan dan keterlibatan 

anggota keluarga untuk memimpin dan mengawasi perusahaan akan 

diturunkan kepada generasi penerus. Pengambilan keputusan dan 

kebijakan, penyusunan strategi dan kegiatan bisnis sehari-hari dilakukan 

oleh keluarga. Karakter yang dimiliki perusahaan keluarga di bilang unik 

karena kepemilikan semua porsi pengawasan perusahaan dan anggota 

keluarga berperan aktif dalam menetapkan strategi dan menjalakan kan 

bisnis.  
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Berikut beberapa karakteristik perusahaan keluarga menurut 

beberapa ahli. Tugiman (1995; 7) mengemukakan karakteristik perusahaan 

keluarga dalam konteks usaha kecil adalah (1) posisi kunci dipegang 

keluarga, (2) keuangan perusahaan cenderung berbaur dengan keuangan 

keluarga, (3) tidak adanya mekanisme pertanggung jawaban yang ketat, 

(4) motivasi kerja tinggi, (5) tidak adanya kekhususan dalam manajemen. 

Susanto (2005; 5) mengemukakan karakteristik perusahaan 

keluarga secara umum yang meliputi (1) keterlibatan anggota keluarga, 

dimulai dari generasi kedua sudah masuk ke sistem manajemen, (2) 

lingkungan pembelajaran yang saling berbagi, (3) tingginya saling 

keterandalan, (4) kekuatan emosi, (5) kurang formal, (6) kepemimpinan 

berganda. 

 

2.2.4 Lanskap Perusahaan Keluarga 

Perusahaan keluarga bisa dikarakteristikan keunikannya dari kombinasi 

akan dinasti, kepemilikan keluarga dan manajemen yang professional. Hubungan 

ini dapat memberikan kondisi dinamis dimana dapat memberikan keunggulan 

kompetitif, namun dapat juga dapat memberikan resiko potensial. Mengelola 

kompleksitas ini dilakukan dengan cara menyeimbangkan antara isu-isu strategis 

yang berkaitan dengan keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan 

bisnis, hal ini dijelaskan dalam (Supporting Family Businesses: A comprehensive 

guide to helping your business succeed for generations, 2014). 
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2.2.4.1  Kekuatan dari Bisnis Keluarga 

Dalam buku (Supporting Family Businesses: A comprehensive 

guide to helping your business succeed for generations, 2014) menjelaskan 

bahwa perusahaan keluarga secara umum lebih unggul ketika dihadapi 

dengan gejolak pasar keuangan yang sedang bergejolak karena perspektif 

dan perencanaan jangka panjang mereka, cara kepemimpinan mereka yang 

fleksibel dan terfokus, manajamen sdm dan karyawan yang setia, lalu 

hubungan yang kuat dan terfokus terhadap pelanggan. Karena bisnis 

keluarga berada dalam bisnis mereka untuk jangka waktu panjang dan 

mungkin memiliki tekanan eksternal lebih sedikit untuk membayar dividen 

kepada pemegang saham.  

Mereka sering kali berhasil menghindari jebakan jangka pendek 

“quick fixes” seperti pemotongan harga yang drastis, menyusutkan 

anggaran inovasi, mengurangi tenaga kerja dan meninggalkan pasar yang 

tidak menguntungkan. Menurut dari beberapa hasil penelitian oleh 

perusahaan keluarga yang dilakukan oleh EY yang dijelaskan dalam 

publikasi nya dengan judul Supporting Family Business (2014) 

menemukan bahwa perusahaan keluarga lebih cenderung berinvestasi 

selama menguji kondisi ekonomi yang ada, mengambil personil yang 

memiliki kinerja yang hebat dan mengambil keuntungan dari akuisisi 

oportunis. 

2.2.4.2  Tantangan Utama Bisnis Keluarga 

Bisnis keluarga memiliki kebutuhan unik jika dibandingkan dengan 

operasi bisnis pada umum nya. Bila pemangku kepentingan utama 
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perusahaan adalah keluarga, salah satu masalah utama yang ada disini 

adalah bagaimana mengamankan eksistensi bisnis untuk jangka waktu 

yang lebih panjang sehingga generasi selanjutnya dapat memberikan 

performa bisnis yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Memiliki 

rencana suksesi yang terperinci untuk bisnis keluarga berarti melihat masa 

depan dari kondisi perusahaan yang akan mendatang dan mengurangi 

potensi masalah yang mungkin  timbul pada saat masa transisi dari 

generasi sebelumnya. Ini menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan harus 

berhati-hati, namun pada saat yang bersamaan juga berinvestasi dengan 

bijak di masa yang akan dating.  

Hubungan dan minat keluarga seringkali beragam, beberapa 

anggota keluarga mungkin tidak tertarik untuk melanjutkan usaha, 

sementara yang lain mungkin ingin mengubahnya secara fundamental. 

Mengelola perencanaan suksesi adalah salah satu aspek yang paling 

kompleks dalam implementasinya di sebuah bisnis keluarga, terutama 

karena adanya kompleksitas yang melekat. Namun menurut hasil 

penelitian oleh EY dalam menangani para client nya hingga tahun 2014 

menunjukkan bahwa setengah dari bisnis keluarga tidak memiliki rencana 

suksesi. Bisnis keluarga perlu mempertimbangkan bukam hanya bisnis itu 

sendiri, tetapi juga kekayaan pribadi keluarga, memastikan keamanan dan 

potensi pertumbuhan kekayaan keluarga bagi generasi mendatang, hal ini 

disebutkan dalam buku (Supporting Family Businesses: A comprehensive 

guide to helping your business succeed for generations, 2014). 

 



18 

 

  



19 

 

2.2.5 Model Pendekatan DNA Growth Family Businesses 

Model pendekatan DNA Growth Family Businesses merupakan 

pendekatan yang dikembangkan oleh EY (Ernst & Young) yang merupakan 

perusahaan konsultan berskala internasional. 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. 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  Gambar 2.  1 Model DNA Growth Family Businesses 

 Sumber : Ernest & Young (2014:2) 
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2.2.6 Next Generation Planning (Perencanaan Generasi Selanjutnya) 

Menurut (Ernst & Young, 2015) di samping pertanyaan fiskal, hukum, dan 

keuangan, tujuan dan nilai pribadi pengusaha dan anggota keluarga juga menjadi 

perhatian utama. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum 

mengidentifikasikan perencanaan untuk generasi penerus, diantaranya: 

A.  Perencanaan Suksesi 

Seringkali kepentingan keluarga tidak selaras dengan kepentingan 

perusahaan. Sementara para pendiri mungkin ingin perusahaan terus 

berkebang, anggota generasi berikutnya mungkin ingin membuat jalan 

mereka sendiri di dunia, atau mungkin tidak tertarik untuk mengambil 

tanggung jawab menjalankan bisnis keluarga. Meskipun perencanaan 

suksesi diakui sebagai isu dengan prioritas yang tinggi, banyak bisnis 

keluarga mengakui bahwa merea tidak memiliki rencana penanganan 

yang terperinci untuk mempertahankan bisnis, menemenukan orang 

yang tepat untuk memimpin, dan berurusan dengan lingkungan pajak 

dan hukum yang komplek.  

Komunikasi dan pengenalan penerus juga seangat penting dalam 

menjaga hubungan yang terpercaya dengan para pemangku 

kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, vendor dan bank. Bagi 

pemilik perusahaan, perencanaan suksesi adalah proses sekali dalam 

seumur hidup. Untuk mengatur perubahan generasi yang berhasil di 

perusahaan dan mengamankan pekerjaan generasi sebelumnya di 

perusahaan. Perusahaan keluarga harus membuat rencana yang sesuai 



21 

 

pada tahap awal, dan pemimpin perlu mempertimbangkan opsi. Ini 

termasuk mencari di dalam lingkaran keluarga dan di antara manajer 

perusahaan yang ada dan mungkin mempertimbangkan kandidat 

eksternal. 

B.  Transisi Emosional 

 Perencanaan suksesi selalu menjadi subjek emosional. Itu 

tergantung pada hubungan dan kemampuan pribadi, yang mungkin 

tidak berjalan beriringan. Pilihan penerus perusahaan mungkin juga 

kontroversial. Penting untuk mengelola harapan dan mendiskusikan 

hal-hal di tingkat professional. Nasihat eksternal dapat menghilangkan 

minat pribadi dan membantu memastikan bahwa keputusan didasarkan 

pada manfaat perusahaan dan keluarga.  

 Untuk menghindari tingginya komplikasi dan argumen pada saat 

yang menegangkan, sangat penting untuk memastikan bahwa ada 

rencana transisi formal dan perencanaan suksesi atau setidaknya masih 

dalam tahap pengembangan. Rencana tersebut harus mecangkup 

pengaturan manajemen kontijensi yang disepakati, jika terjadi kejadian 

seperti kematian atau ketidakmampuan.  

C.  Tata Kelola Manajemen Masa Depan 

Bisnis keluarga yang paling sukses memiliki manajamen tata 

kelola yang kuat dan memiliki kesepakatan tertulis. Dokumen-dokumen 

ini menyelaraskan kepentingan keluarga dengan strategi bisnis. Mereka 

akan menyusun banyak proses internal yang penting, seperti definisi 

proses pemungutan suara dan pengangkatan dan kekuatan eksekutif 
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senior. Mereka mungkin menetapkan bagaimana kinerja mereka harus 

dievaluasi. 

Selain itu, tata kelola yang ketat adalah tentang bagaimana saham 

bisa dijual, baik di dalam maupun di luar keluarga perlu dikembangkan. 

Ini akan memastikan bahwa hal tersebut dapat memungkinkan untuk 

meningkatkan modal segar untuk bisnis atau melepaskan uang tunai 

untuk anggota keluarga. Aturan-aturan ini dan peraturan lainnya yang 

mengatur peran dan tanggung jawab dalam bisnis keluarga sering 

berbentuk piagam keluarga. 

D.  Warisan dan Estatte Transfer Tax 

Pada generasi kedua, bisnis keluarga biasannya memiliki operasi 

domestik dan internasional dan anggota keluarga dapat memiliki asset 

di seluruh dunia. Mungkin hal terpenting yang bisa dilakukan oleh 

perusahaan keluarga adalah mulai merencanakan lebih awal untuk 

menemukan solusi yang tepat. Mereka bahkan harus melihat beberapa 

dekade ke depan.  

E.  Mentransfer Kewirausahaan 

Mereka perlu memanfaatkan nilai dan pola pikir inovatif yang 

membentuk bisnis, untuk menciptakan peluang masa depan. Banyak 

pengusaha akan merasa sulit untuk memberikan kontrol terutama jika 

mereka tidak melihat dorangan hasrat yang sama dalam generasi 

penggantinya, atau jika mereka terlalu sibuk menjalankan bisnis sehari-

hari untuk meneruskan keterampilan dan pengetahuannya. Namun, ini 

adalah pandangan jangka pendek, berbagi pengetahuan dengan anggota 
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keluarga yang lebih muda dan melatih mereka dalam keterampilan yang 

diperlukan memungkinkan perusahaan tetap berada di tangan keluarga.  

F.  Konflik  

Bagaimana sebuah perushaan dikelola dapat dipengaruhi oleh 

koflik antara anggota keluarga perihal cara uang dan kekuasaan 

didistribusikan, klaim pilih kasih atau ketidaksepakatan selama suksesi. 

Seringkali cara yang baik untuk membuat keputusan besar adalah 

membuat “meja bundar”. Atau memiliki dewan keluarga, dimana bisnis 

ditangani secara reguler oleh keluarga. Dalam banyak kasus, bisnis 

keluarga yang matang dengan banyak pemangku kepentingan, keluarga 

akan secara bijaksana untuk mengembangkan strategi keluarga terpadu 

yang mencakup peran, tanggung jawab dan proses pengambilan 

keputusan.  

 

2.2.7 Effective Tax Management (Manajemen Pajak Yang Efektif) 

Menurut (Ernst & Young, 2015) Lanskap pajak yang selalu berubah 

memiliki dampak signifikan pada perencanaan stategis untuk bisnis keluarga. 

Apakah fokusnya pada investasi, pembiayaan dan likuiditas, atau rencana 

pertumbuhan atau perluasan, faktor hukum pajak sangat penting dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan otorisasi pajak di seluruh dunia yang berusaha 

memaksimalkan pendapatan, lebih penting daripada sebelumnya untuk 

memastikan bahwa eksekutif perusahaan keluarga memahami implikasi pajak dari 

semua keputusan bisnis yang mereka buat, serta struktur, proses dan kebijakan 
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yang terkait dengan kontroversi pajak dan manajemen resiko. Berikut adalah 

beberapa hal yang harus di perhatikan dalam manajemen pajak yang efektif : 

 

 

A. Pajak Perorangan 

Perpajakan personal tidak pernah begitu multifaset, dan gagal 

mempertimbangkan semua elemen bisa menjadi biaya yang mahal bagi 

perusahaan keluarga dan perorangan. Tanggung jawab pajak dapat 

timbul di sejumlah negara yang berbeda berdasarkan tempat tinggal, 

lokasi aset, kewarganegaraan atau domisili. Gagal mempertimbangkan 

sifat internasional urusan perorangan dapat menyebabkan erosi 

kekayaan dan bahkan mempengaruhi disposisi akhir dari harta warisan 

perorangan. Pendekatan holistik terhadap perencanaan pajak 

perorangan akan membantu mengurangi masalah, baik sekarang 

maupun untuk generasi mendatang. 

B. Pajak Perusahaan 

Penataan fungsi pajak perusahaan keluarga yang benar dapat 

membebaskan modal kerja, memungkinkan perusahaan memanfaatkan 

peluang pasar dan memaksimalkan portofolio aset perusahaan. Apakah 

perusahaan merestrukturisasi bisnis, melakukan akuisisi, refinancing 

atau hanya berfokus pada mitigasi risiko, perusahaan perlu 

mengidentifikasi struktur pajak yang paling efisien. 

C. Kontroversi Pajak 
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Kontroversi pajak bisa muncul dalam banyak situasi, tapi 

terutama dalam real estate dan suksesi. Ini bisa berasal dari undang-

undang pajak yang rumit, atau dari masalah dengan berbagai jawaban, 

seperti metode penilaian atau alokasi. Biaya kontroversi pajak bisa 

meningkat dengan cepat, bukan hanya karena litigasi dan representasi 

mahal, tapi juga karena denda. Memasukkan kontroversi pajak 

internasional dan manajemen risiko ke dalam perencanaan strategis 

perusahaan dapat membayar dividen, sekaligus memberikan kepastian 

dan fleksibilitas yang lebih tinggi.  

 

2.2.8 Family Governance (Tata Kelola Keluarga) 

Menurut (Ernst & Young, 2015) Tidak ada yang bisa melihat ke masa 

depan. Tapi terkadang, perusahaan perlu mengambil langkah untuk memastikan 

bisnis dapat berkembang dan diperkuat, terutama jika perusahaan keluarga 

berkembang dengan cepat dan menghadapi kompleksitas. Jadi bagaimana 

generasi saat ini bisa memastikan bahwa bisnis akan terus berfungsi dengan 

sukses. Berikut ini adalah beberapa hak yang harus diperhatikan dalam tata kelola 

di perusahaan atau bisnis keluarga : 

A. Manajemen Kontigensi 

 Banyak perusahaan keluarga berputar erat di sekitar pemiliknya. 

Memilih penerus dari dalam keluarga tidak selalu mungkin dilakukan. 

Ahli waris perusahaan tidak dapat memiliki keinginan dan kemauan 

untuk menanggung risiko kewirausahaan, atau mereka mungkin tidak 

memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola 
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perusahaan. Dalam rencana kontinuitas yang efektif, pemilik bisnis 

keluarga menunjuk tim, biasanya dari dalam bisnis, namun seringkali 

dengan penambahan penasihat eksternal yang memiliki kemampuan 

dan keinginan untuk mengambil alih kendali menjalankan bisnis, jika 

perlu.  

 Anggota tim harus jelas tentang bermain peran yang mereka 

butuhkan. Keputusan suksesi harus didokumentasikan secara hukum 

dan disebarluaskan jauh sebelum mereka perlu diimplementasikan. Jika 

orang yang meninggalkannya adalah kekuatan pendorong di balik 

kesuksesan bisnis, mungkin saat yang tepat untuk mempertimbangkan 

menjual perusahaan, atau mengatur pembelian, aliansi, atau merger 

manajemen dengan perusahaan serupa. Banyak perusahaan tidak akan 

ada lagi jika mereka kehilangan HQ mereka, informasi utama 

perusahaan mereka atau orang-orang berpengalaman mereka.  

B. Family Charters (Piagam Keluarga) 

 Piagam keluarga atau Family Charters sangat berguna jika 

sejumlah anggota keluarga memiliki minat untuk menjalankan bisnis 

atau juga ada kepercayaan keluarga. Piagam bahkan lebih penting jika 

ada anggota non keluarga yang terlibat dalam menjalankan bisnis. 

Piagam tersebut adalah dokumen resmi yang menyatakan tujuan bisnis 

yang disepakati. 

 Ini akan mengidentifikasi peran dan hubungan keluarga, 

menetapkan kebijakan yang menentukan keterlibatan keluarga dalam 

bisnis, menetapkan orang mana yang akan memiliki pendapat untuk 
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keputusan bisnis, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas 

kegiatan mana, dan menyusun bagaimana penilaian akan dilakukan. Ini 

juga akan mengatasi cara bisnis mendukung pelatihan untuk 

mengembangkan keterampilan bisnis keluarga, dan menguraikan 

prosedur untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Dalam piagam, 

sangat penting untuk mengantisipasi masa depan bisnis jangka pendek 

dan jangka panjang. 

C. Penujukan Eksekutif Non Keluarga 

 Membuat transisi dari keluarga ke eksekutif non keluarga tidak 

akan mudah untuk dilakukan. Namun, penting untuk tetap berpikiran 

terbuka dan mencoba memutuskan siapa sebenarnya orang terbaik 

untuk pekerjaan itu. Serangkaian peluang yang direncanakan dapat 

mendorong pertumbuhan perusahaan diantaranya adalah : 

 Mengidentifikasi orang-orang penting di dalam perusahaan keluarga 

dan memastikan retensi mereka dengan menjadinnya pemegang 

saham 

 Mempekerjakan orang baru dengan keterampilan pelengkap yang 

memungkinkan pengembangan produk atau layanan, atau mengisi 

kesenjangan dalam kemampuan perusahaan saat ini 

 Pilihan lain adalah mengundang eksekutif non keluarga dan non 

eksekutif ke jajaran dewan untuk mengisi posisi yang secara 

tradisional dipegang oleh anggota keluarga.  
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 Rencana keluar yang jelas bagi para pendiri dan investor awal juga 

perlu dikembangkan dan dijalankan, tanpa mempengaruhi arah 

strategis perusahaan. 

D. Desain Organisasi 

 Desain organisasi adalah membentuk kembali struktur perusahaan 

dan peran manajemen dan karyawannya. Agar efektif, struktur ini 

harus selaras dengan strategi keseluruhan bisnis dan bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan pengembangan bisnis. Perencanaan 

harus mempertimbangkan tidak hanya keterampilan utama orang-orang 

perusahaan, tetapi juga kemampuan kepemimpinan, pola perilaku dan 

efektivitas tim. Begitu desain baru telah disetujui oleh dewan direksi, 

semua orang di perusahaan harus sadar akan perubahan tersebut 

melalui komunikasi yang jelas yang menjelaskan mengapa hal tersebut 

dibuat.  

E. Governance (Tata Kelola) 

 Sebagai bisnis keluarga, perusahaa dapat memanfaatkan struktur 

tata kelola unik perusahaan untuk merespons peluang pasar yang lebih 

cepat dan mengalahkan persaingan. Jika dewan perusahaan 

memutuskan untuk bermitra dengan perusahaan lain, perusahaan dapat 

melakukannya tanpa harus berkonsultasi dengan pemegang saham 

eksternal. Namun, ini tidak berarti bahwa perusahaan harus mengambil 

terlalu banyak risiko. Dewan perusahaan akan bertanggung jawab 

untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi, mematuhi peraturan 
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dan memahami dampak transaksi dan perubahan struktural pada staf 

dan pelanggan. 

F. Merger, Kolaborasi dan Akuisisi 

 Mengidentifikasi peluang akuisisi dan pembentukan kemitraan 

sangat penting bagi perusahaan yang ingin tumbuh secara 

berkelanjutan dan menjadi pemimpin pasar. Bisnis keluarga yang luar 

biasa akan dapat mengidentifikasi situasi win-win dan memanfaatkan 

jaringan bisnis mereka untuk membuka pintu bagi peningkatan nilai 

tambah. Langkah tersebut harus disesuaikan dengan strategi bisnis, 

fokus pada kepuasan pelanggan dan menikmati dukungan aktif dari 

investor. Membuat akuisisi strategis atau divestasi yang tepat akan 

memaksimalkan nilai dan pengembalian jangka panjang Anda. Anda 

juga harus mengevaluasi manfaat dari lisensi, waralaba dan peluang 

usaha patungan. 

 

2.2.9 Managing Capital (Mengelola Modal) 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) Bisnis keluarga dihadapkan pada 

tantangan yang semakin kompleks saat mereka berusaha mengelola modalnya. 

Secara tradisional, bisnis keluarga telah dikenal karena pengelolaan uang tunai 

mereka yang cermat dan kemampuan mereka untuk mendanai rencana 

pertumbuhan tanpa pengumpulan dana dari hutang atau ekuitas.  

  Tapi, karena persaingan untuk tumbuh menjadi lebih kuat, bagaimana 

bisnis keluarga dapat mempertahankan kendali sambil memastikan bahwa mereka 

memiliki modal yang mereka miliki, jika mereka ingin memperluas bisnis mereka 
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melalui akuisisi. Memprioritaskan pengelolaan modal perusahaan, banyak bisnis 

keluarga menyadari bahwa agenda modal yang kuat harus menjadi inti dari semua 

keputusan dewa direksi strategis dan manajemen.  

  Agenda modal perusahaan harus selaras dengan keseluruhan tujuan 

perusahaan. Ini akan berdampak pada penggerak bisnis utama seperti 

pertumbuhan, keuangan dan operasi. Sementara strategi dan pendekatan akan 

bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, satu hal sangat jelas: dengan 

mengandalkan sumber modal tradisional, perusahaan mungkin akan memberi 

pesaing Anda keuntungan. Dibawah ini merupakan empat dimensi dari capital 

agenda yang dikembangkan oleh EY : 

 

 

 Gambar 2.  2 Dimensi Capital Agenda 

Sumber : Ernest & Young (2014:13) 
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 Meningkatkan modal: menilai persyaratan dan sumber pendanaan di 

masa depan 

 Modal investasi: memperkuat penilaian investasi dan melakukan 

transaksi yang lebih baik 

 Mengoptimalkan modal: menggerakkan uang tunai dan modal kerja dan 

mengelola aset perusahaan 

 Melestarikan modal: membentuk kembali basis operasional dan modal 

perusahaan  

 Keempat dimensi ini memungkinkan diskusi strategis mengenai pilihan 

yang tersedia bagi bisnis keluarga. Ini akan membantu perusahaan membuat 

keputusan modal strategis yang diinformasikan, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang, yang akan menopang pertumbuhan dan kinerja bisnis 

Anda yang sehat.  

 

2.2.10 Sustaining Growth and Profitability (Mempertahankan pertumbuhan 

dan profitibalitas) 

2.2.10.1 Tujuan Jangka Panjang 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) perspektif jangka panjang dari 

bisnis keluarga memungkinkan mereka untuk berinvestasi selama masa-

masa sulit dan memungkinkan mereka untuk fokus pada kesehatan masa 

depan perusahaan, bukan pada kelangsungan hidup jangka pendek. Tata 

kelola pusat yang kuat memberikan kontinuitas dan semangat 

kewirausahaan untuk mencari peluang di masa depan. Keberhasilan yang 

langgeng akan bergantung pada melihat risiko, serta peluang, dan memiliki 



32 

 

strategi berkelanjutan untuk bersaing memperebutkan saham di pasar 

dunia. 

  Ketika bisnis keluarga tumbuh dengan ukuran tertentu, perusahaan 

mungkin perlu meningkatkan sistem dan proses. perusahaan mungkin 

perlu menarik para manajer dengan pengetahuan sektor dan kemampuan 

profesional yang kuat. perusahaan mungkin perlu mendorong perubahan 

dalam bentuk perluasan internasional, dan perusahaan mungkin perlu 

mengawasi biaya untuk mempertahankan keuntungan dan margin. 

 

 

 

2.2.10.2 Mengoptimalkan Jangkauan Pasar Perusahaan 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) tren pelanggan baru 

mempengaruhi rute yang ada ke pasar dan membutuhkan cara berpikir 

baru. Untuk memperluas jangkauan pasar, perusahaan harus 

mengoptimalkan potensi perusahaan di pasar saat ini dan pasar baru. 

Memperluas produk atau layanan perusahaan dapat memanfaatkan 

peluang, meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko. Ini mungkin 

melibatkan perintis strategi masuk yang inovatif; memanfaatkan arus kas 

perusahaan membawa investasi R & D ke depan, menjelajahi pasar baru 

dan mengeksploitasi aset yang ada, seperti kekayaan intelektual, hak paten 

dan lisensi. 
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2.2.10.3 Mememnuhi Kebutuhan Pelanggan Secara Efisien 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) agar bisnis berkembang, penting 

untuk mengutamakan pelanggan perusahaan. Memahami siapa mereka, 

apa yang mereka inginkan dan mengapa mereka membelinya dari 

perusahaan, daripada pesaing, adalah kunci pertumbuhan jangka panjang. 

Untuk mengembangkan bisnis keluarga, fokus perusahaan harus 

meningkatkan penawaran kepada pelanggan yang paling penting, jadi 

perusahaan memegang posisi untuk melawan persaingan internasional.  

  Untuk memperluas secara global, perusahaan harus menjadi 

"pemasok pilihan" bagi pelanggan utama di seluruh perbatasan. Tapi ini 

seharusnya tidak mengorbankan margin dan keuntungan. Transparansi 

biaya, pengadaan dan pengelolaan vendor, proses dan sumber daya back-

office semuanya harus ditinjau secara berkala untuk memastikannya 

beroperasi secara efisien. 

2.2.11 Managing and Retaining Talent (Mengelola dan Mempertahankan 

Bakat) 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) Meningkatnya kesadaran biaya, 

volatilitas pasar, penugasan internasional, persyaratan hukum, kompleksitas pajak, 

dan kebutuhan untuk mempertahankan kinerja tertinggi menghadirkan 

keseluruhan tantangan bagi bisnis keluarga. Agar semua orang tetap bahagia, 

perusahaan harus menjaga secara simetris antara kepentingan perusahaan dan 

harapan karyawan perusahaan. Tindakan menyeimbangkan antara manajemen 

biaya yang efisien dan tingkat motivasi kerja yang tinggi merupakan tantangan 

tersendiri. perusahaan perlu mempertimbangkan campuran kompensasi yang 
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sesuai, tapi juga biaya administrasi dan masalah pajak, baik untuk perusahaan 

maupun karyawan. 

2.2.11.1 Membawa Orang ke dalam Circle Keluarga 

 Menurut (Ernst & Young, 2015) meskipun sering dipandang ideal 

untuk menjaga pengelolaan bisnis perusahaan hanya dalam lingkungan 

keluarga, perusahaan terkadang membutuhkan manajer yang kompeten 

dan berpengalaman yang diambil dari komunitas bisnis yang lebih luas. 

Individu seperti itu membawa keterampilan, wawasan dan kemampuan 

baru untuk mendorong perubahan positif. Meningkatkan keragaman latar 

belakang manajemen dapat memperkuat kemampuan perusahaan untuk 

mengatasi berbagai situasi. Kombinasi hebat keluarga dengan pengetahuan 

historis tentang bisnis, kontak jangka panjang dan loyalitas pelanggan, 

bercampur dengan pemikiran segar dari pakar industri yang terbukti tidak 

bias, dapat menjadi dasar pertumbuhan yang kuat. 

2.2.11.2 Menarik dan Mempertahankan Karyawan Non-keluarga 

Menurut (Ernst & Young, 2015) perusahaan mungkin ingin 

mempertimbangkan untuk memisahkan kepemilikan keluarga dan 

manajemen dan mengundang eksekutif non-keluarga dan non-eksekutif ke 

dewan direksi. Ini bisa berarti mengevaluasi ulang model bisnis dan 

struktur operasional peruusahaan, dan mempekerjakan orang-orang dari 

luar keluarga untuk mengisi kesenjangan keterampilan. Namun, ada 

kepercayaan luas bahwa pekerjaan puncak dalam bisnis keluarga harus 

disediakan untuk anggota keluarga - terlepas dari keterampilan atau 

kualifikasi. 
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Dalam bisnis yang berpikir seperti ini, peluang bagi “orang luar” 

untuk mencapai posisi senior dan mempengaruhi arah bisnis sangat 

terbatas. Bagi banyak orang, stabilitas dan pemberdayaan lebih 

memotivasi daripada keuntungan finansial. Perusahaan mungkin ingin 

mempertimbangkan untuk memisahkan kepemilikan keluarga dan 

manajemen dan mengundang eksekutif non-keluarga dan non-eksekutif ke 

dewan direksi. Ini bisa berarti mengevaluasi ulang model bisnis dan 

struktur operasional perusahaan, dan mempekerjakan orang-orang dari luar 

keluarga untuk mengisi kesenjangan keterampilan. 

2.2.11.3 Memotivasi Melalui insentif 

Menurut (Ernst & Young, 2015) banyak karyawan bisnis keluarga 

lebih tertarik dengan kompensasi dan bonus tahunan daripada karyawan di 

bisnis non keluarga. Oleh karena itu, tantangan yang sering terjadi adalah 

merancang struktur penghargaan yang memotivasi manajer dan eksekutif 

di luar keluarga dengan baik. Untuk melakukan ini dengan sukses, 

perusahaan harus menetapkan rencana dan insentif kompetitif yang terkait 

dengan tolok ukur kinerja utama. 

Dengan tidak adanya pemegang saham untuk membatasi tindakan, 

bisnis keluarga berada dalam posisi ideal untuk memotivasi karyawan 

mereka dengan menawarkan campuran insentif finansial, fisik dan 

emosional. Membagi keuntungan perusahaan, baik secara formal maupun 

informal, menciptakan hubungan jangka panjang.  
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2.2.11.4 Mengelola Manajer 

Menurut (Ernst & Young, 2015) manajer senior mungkin bertanggung 

jawab untuk membangun hubungan klien dan mengembangkan bisnis, 

sehingga mereka harus diberi keleluasaan untuk dapat melakukan hal 

tersebut dengan efektif. Penting bagi manajer perusahaan untuk merasa 

bebas berinovasi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penting 

bahwa perusahaan mempekerjakan orang yang tepat dengan keterampilan 

yang tepat. Setiap peran manajer perlu didefinisikan secara tepat, sehingga 

mereka benar-benar memahami tanggung jawab dan harapan perusahaan. 

2.2.11.5 Membangun Branding Karyawan Perusahaan 

 Menurut (Ernst & Young, 2015) branding eksternal bisnis keluarga 

bisa menjadi daya tarik signifikan bagi calon karyawan. Pada akhirnya, 

"Branding karyawan" perusahaan bergantung pada reputasi yang dibangun 

oleh perusahaan karena bersikap adil dan memberi karyawan paket 

kompensasi yang baik. Untuk menarik talenta terbaik, buatlah kampanye 

rekrutmen dan paket kompensasi yang inovatif. Lalu untuk menjaga agar 

karyawan tetap bahagia, penting untuk mengembangkan atau mengakses 

proses sumber daya manusia dan SDM yang komprehensif dan fleksibel.  

 

2.2.12 Culture and Responsibility (Budaya dan Tanggung Jawab)  

  Menurut (Ernst & Young, 2015) faktor-faktor seperti perubahan peraturan, 

preferensi konsumen yang terus meningkat, dan meningkatnya biaya energi 

menyebabkan banyak jenis bisnis memikirkan kembali rantai pasokan, proses 

pembuatan dan pengirimannya. Kekurangan sumber daya alam global, seperti air, 
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pasti akan berdampak mendasar pada banyak industri. Perusahaan yang ingin 

makmur dalam jangka panjang perlu melakukan persiapan bertahun-tahun 

sebelumnya, dan bisnis keluarga ditempatkan secara unik untuk dapat 

merencanakan ke depan dan memberi diri mereka keuntungan. 

2.2.12.1 Sustainability (Keberlanjutan) 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) bagi banyak konsumen, 

bagaimana produk dibuat dan keberlanjutan bahan atau komponen 

merupakan pertimbangan utama saat menentukan produk mana yang akan 

dibeli. Mengubah preferensi pelanggan telah menciptakan penggerak 

signifikan untuk tindakan dan inovasi.  

  Analis ekuitas sekarang mempertimbangkan faktor-faktor terkait 

perubahan iklim dalam penilaian perusahaan, menerjemahkan 

keberlanjutan menjadi penggerak nilai baru yang berbeda dari strategi 

pemasaran. Kebijakan nasional dan internasional mendorong pergeseran 

ke ekonomi rendah karbon yang hemat sumber daya. Sejalan dengan 

meningkatnya jumlah peraturan keberlanjutan dan insentif bisnis di 

seluruh yurisdiksi akan terbukti menantang, namun penting bagi semua 

perusahaan, mengingat konektivitas rantai pasokan dan pasar.  

  Membuat bisnis keluarga lebih berkelanjutan mungkin 

mengharuskan perusahaan untuk mengubah infrastruktur, sistem, 

peralatan, keterampilan dan proses. Tetapi jika perusahaan dapat 

beradaptasi dengan cepat dan efektif, ini dapat meningkatkan kinerja dan 

keunggulan kompetitif perusahaan di pasar. Manajemen emisi karbon, 

pilihan rantai pasokan rendah karbon, insentif pajak energi terbarukan, 



38 

 

difraksi elektron berenergi rendah (LEED) yang efisien, penerapan 

teknologi hijau dan investasi dalam inovasi cleantech adalah semua isu 

penting yang harus menjadi prioritas diantra dewan perusahaan bisnis 

keluarga. 

2.2.12.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) CSR adalah tekad mengatur diri 

sendiri untuk menerapkan hati nurani perusahaan, kewarganegaraan yang 

baik, kinerja sosial dan tanggung jawab yang berkelanjutan terhadap 

bisnis, secara fundamental di mana banyak bisnis keluarga dibangun. 

Tujuan CSR adalah merangkul tanggung jawab atas aktivitas perusahaan 

dan mendorong dampak positif terhadap lingkungan, konsumen, karyawan 

dan masyarakat. 

  Pelanggan dan karyawan sering tertarik dengan komitmen etis 

perusahaan. Ini bisa termasuk menggunakan produk lokal, menggunakan 

sumber daya terbarukan, produk finishing tangan, menghindari 

penggunaan tenaga kerja murah dan memberikan layanan purna jual yang 

sangat baik. Popularitas dan pertumbuhan produk "Fairtrade" yang 

memenuhi standar lingkungan, tenaga kerja dan pembangunan yang 

disepakati, mendorong semua perusahaan untuk meninjau ulang kebijakan 

dan rantai pasokan internasional mereka. 

2.2.12.3 Pengelolaan Stakeholder dan Pelaporan Keberlanjutan 

  Menurut (Ernst & Young, 2015)  perusahaan tidak bisa mengatur 

apa yang tidak dapat perusahaan ukur. Bagaimana sebuah bisnis 

mendefinisikan, mengukur dan meningkatkan kinerja menjadi salah satu 
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tugas terpenting. Ini adalah komponen penting dari hubungan terbuka dan 

saling percaya antara dewan perusahaan dan semua pemangku 

kepentingannya.  

  Pelaporan keberlanjutan berfokus pada daerah berisiko tinggi yang 

terkait dengan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan. Ini memberikan 

patokan dan konfirmasi yang obyektif mengenai tindakan yang diambil 

perusahaan. Persyaratan peraturan untuk pelaporan berbeda dari satu 

negara ke negara lain dan praktik nya berbeda-beda menurut sektor. 

Sebaiknya perusahaan mengambil nasehat secara lokal, melalui jaringan 

global. 

2.2.12.4 Budaya Perusahaan 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) bisnis keluarga sangat berbeda 

dengan perusahaan besar, mereka cenderung mendapat dukungan dari 

nilai-nilai keluarga pendiri. Keluarga memiliki hubungan emosional 

dengan perusahaan, dan ini bisa berarti lebih dari sekadar masalah 

finansial semata. Mereka menganggapnya pribadi saat masa sulit dan 

melakukan yang terbaik untuk melindungi anggota staf yang setia dari 

konsekuensi negatifnya.  

  Untungnya, bisnis keluarga berada dalam posisi yang unik untuk 

mengambil pandangan yang lebih lama, karena mereka seringkali kurang 

didorong oleh tekanan hasil kuartalan dan dividen pemegang saham. 

Bisnis keluarga harus membangun pertimbangan dan nilai etis ke dalam 

strategi kinerjanya dan menyesuaikannya dengan pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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  Jika dilihat visi perusahaan keluarga mulai goyah, perusahaan 

dapat mempertimbangkan untuk mengenalkan program perubahan yang 

membantu staf mewujudkan visi dan nilai perusahaan dalam pekerjaan 

sehari-hari mereka. Hal ini sangat penting bagi staf dalam posisi 

menghadap pelanggan. Tenaga kerja yang mengerti dan berbagi nilai 

perusahaan dapat memberi keunggulan kompetitif di pasar yang ramai. 

2.2.12.5 Manajamen Foundaition 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) untuk memastikan bahwa 

keberhasilan meraih kesuksesan melampaui bisnis, banyak keluarga 

memutuskan untuk mendirikan yayasan amal atau membangun 

kepercayaan yang mengelola warisan dan investasi mereka yang sedang 

berlangsung. Serta membantu orang-orang yang kurang beruntung dan 

mendukung hal-hal penting, sebuah yayasan atau kepercayaan dapat 

menjadi investasi yang efisien dan promosi pajak yang sangat baik. 

Beberapa anggota keluarga dapat unggul dalam mengelola dan 

mempublikasikan yayasan perusahaan keluarga, atau senang bekerja 

dengan penerima manfaat untuk mencapai hasil yang mencerminkan bisnis 

keluarga dan menumbuhkan reputasi global. 

2.2.13 Balancing Risk (Menyeimbangkan Risiko) 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) Model DNA Growth Family Businesses 

mengidentifikasi berbagai aspek menjalankan bisnis yang memiliki risiko yang 

terkait dengannya. Misalnya, jika perusahaan belum merencanakan perubahan 

suksesi atau manajemen masa depan, perusahaan berisiko mengalami kerugian 

akibat masalah dan masalah yang timbul melalui sengketa kepemilikan.  
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 Jika perusahaan tidak membuat bagian perdagangan yang berkelanjutan dan 

etis dari strategi bisnis, perusahaan berisiko merusak nilai budaya dan merek 

perusahaan yang sudah ada, dan kehilangan keunggulan kompetitif yang mungkin 

terjadi. Dan jika perusahaan tidak mengidentifikasi risiko yang terkait dengan 

teknologi baru, perusahaan mungkin membatasi pengembangan produk baru dan 

menghambat kemampuan untuk tumbuh. 

2.2.13.1 Menyeimbangkan Risiko dan Peluang 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) kebutuhan untuk dapat bereaksi 

cepat terhadap perkembangan pasar memberi tekanan tambahan pada 

fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi bisnis keluarga. Kebutuhan klien 

yang semakin kompleks, semakin beragam produk, siklus hidup produk 

yang lebih pendek, internasionalisasi yang cepat, solusi teknis yang rumit 

dan faktor eksternal di lingkungan bisnis, semuanya mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam mengelola risikonya. 

  Manajemen risiko berwawasan ke depan, dikombinasikan dengan 

sistem kontrol yang efektif, dapat membantu perusahaan mengelola 

berbagai risiko: 

 Risiko strategis dapat timbul dari sebab-sebab internal, seperti 

konflik kepentingan antara keluarga dan manajemen, 

kurangnya bakat dengan keterampilan dan ketidakefisienan 

yang tepat dalam perencanaan bisnis dan program 

keberlanjutan, atau dari peristiwa eksternal, seperti lingkungan 

politik yang tidak dapat diprediksi, rantai pasokan dan pola 

pembelian pelanggan.  



42 

 

 Risiko operasional dapat ditemui melalui pengelolaan sumber 

daya manusia, kurangnya pengendalian biaya, infrastruktur 

fisik yang tidak memadai, dan gangguan rantai pasokan yang 

tak terduga.  

 Risiko finansial dapat timbul dari banyak aspek bisnis, terutama 

saat perusahaan aktif secara global. Risiko tersebut meliputi, 

berbagai model tata kelola dan praktik, ketidakstabilan 

ekonomi, fluktuasi mata uang dan tingkat suku bunga, hukum 

dan peraturan pajak yang kompleks, perbedaan utama antara 

standar akuntansi lokal dan internasional, dan kegagalan 

mengelola dan mengendalikan biaya modal dan operasi. 

 Risiko kepatuhan dapat disebabkan oleh ketidakakuratan 

informasi yang disampaikan kepada badan pengatur. Sering 

terjadi perubahan peraturan dan undang-undang setempat yang 

berbeda membuat sulit untuk mengikuti peraturan terbaru.  

2.2.12.2 Pengambilan Keputusan 

  Menurut (Ernst & Young, 20150 perusahaan harus bertujuan untuk 

menetapkan pandangan risiko keseluruhan perusahaan di seluruh operasi 

global mereka, mengembangkan rencana kontinjensi untuk area risiko 

utama dan membentuk fungsi audit internal dan budaya pengendalian.  

  Manajemen dan transparansi perusahaan yang baik sangat penting 

untuk bisnis keluarga. Untuk menyeimbangkan risiko dan penghargaan, 

perusahaan perlu mengelola nilai risiko ke tingkat yang selaras dengan 
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kapasitas risiko dan strategi. Langkah yang rekomendasikan untuk 

merevitalisasi kemampuan manajemen risiko meliputi: 

 Memastikan bahwa proses pengelolaan krisis direncanakan 

dengan baik dan didokumentasikan dengan jelas 

 Memperluas penilaian risiko untuk memasukkan risiko pihak 

ketiga 

 Melibatkan kelompok manajemen yang lebih luas dalam 

perencanaan skenario dan menggunakan penilaian risiko 

perusahaan untuk menghindari asumsi 

 Memberikan tanggung jawab langsung kepada anggota dewan 

untuk mengelola risiko. 

2.2.12.3 Melindungi Aset Perusahaan 

  Menurut (Ernst & Young, 2015) agar sukses di lingkungan bisnis 

saat ini, sangat penting untuk merespons kejadian dan peluang dengan 

cepat. Jadi, ketersediaan sumber daya IT yang berlanjutan merupakan 

salah satu faktor keberhasilan terpenting perusahaan. Transaksi berbasis 

web, komputasi awan, jejaring sosial dan komunikasi bergerak membawa 

peluang besar, namun juga membuat perusahaan rentan terhadap serangan 

cyber, kehilangan data, kerentanan aplikasi, pencurian kekayaan 

intelektual dan risiko karena ketergantungan pada penyedia layanan 

eksternal dan offshoring.  

  Faktor risiko besar lainnya adalah solvabilitas pelanggan dan rantai 

pasokan perusahaan. Ketika bank memperketat kredit, perusahaan bisa 
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menemukan bahwa bisnis terpengaruh secara tidak langsung. Sementara 

asuransi kredit mungkin tersedia, akan meningkatkan biaya.  

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka Pemikiran adalah suatu bentuk arahan dari pemikiran dalam 

melakukan penulisan skripsi yang dimaksudkan agar sesuai dengan tujuan 

penulisan skripsi yang telah ditentukan sebelumnya. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut ; 
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Gambar 2.  3 Kerangka Pikir 

Sumber : Data diolah penulis (2017) 
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