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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Bisnis Keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

 Bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya di Semarang belum lama 

berdiri, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2015 di Jalan Moch. Ihsan no 50A. Rumah 

Makan Ayam Penyet Surabaya ini merupakan rumah makan waralaba yang menjadi salah 

satu bagian dari Wong Solo Group. Dalam hal ini, pihak Wong Solo Group sebagai 

franchisor, yaitu pihak yang menjual atau meminjamkan hak dagang atau merk 

dagangnya. Sedangkan bapak Dicky Margono Budi Priyanto sebagai franchisee, yaitu 

pihak yang membayar royalty dan biaya lainnya yang dipersyaratkan oleh franchisor 

untuk dapat menggunakan merk dagang serta system bisnisnya. 

 Karena Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya ini berupa franchise, sehingga 

pemilik tidak harus menjalankan bisnis dari nol, akan tetapi hanya menjalankan system 

yang telah berjalan dengan baik dan telah teruji keberhasilannya. Hal-hal yang berkaitan 

dengan nama produk, jenis produk, system produksi dan pemasaran telah dikembangkan 

oleh franchisor. Rumah makan yang dimiliki oleh Bapak Dicky Margono Budi Priyanto 

ini nantinya akan diteruskan oleh generasi berikutnya yaitu putrinya sendiri yang 

bernama Sally Salindry. 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

 Data wawancara penelitian didapatkan dari 5 orang responden, responden yang 

dipilih adalah anggota keluarga yang aktif dan satu karyawan sebagai manajer dalam 

operasional bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Suarabaya. Berikut adalah lima 

orang responden tersebut: 

1. Bapak Dicky Margono Budi Priyanto (59) pemilik bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya  

2. Ibu Nurhayati (54) istri pemilik bisnis keluarga keluarga Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

3. Rendy Yulian  Bayu Prakoso (28) anak pertama 

4. Sally Salindry (22) anak kedua dan calon suksesor bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya 

5. Bani (31) Manajer Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

4.3. Analisis Aktivitas Perencanaan Suksesi. 

Proses suksesi kepemimpinan sangat diperlukan dalam setiap perusahaan, baik 

perusahaan keluarga maupun perusahan non keluarga, baik perusahaan besar maupun 

kecil karena masalah regenerasi kepemimpinan sangat penting terhadap keberlangsungan 

hidup perusahaan. 

Menurut Retno D.J. dan Erwin D.E.W. (2005) dalam suatu perusahaan keluarga, 

maka suksesi kepemimpinan merupakan masalah yang cukup pelik. Suatu perusahaan 

keluarga akhirnya hancur hanya karena tidak menyiapkan calon pengganti untuk 
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memimpin perusahaan. Tetapi bisa juga dijumpai adanya kemelut suksesi yang melanda 

sejumlah perusahaan BUMN dan BUMD.  

Pada umumnya dalam perusahaan besar proses suksesi sudah dilakukan. Bahkan 

sudah terprogram secara khusus, dimana perusahaan sudah menyiapkan calon pemimpin 

melalui proses kaderisasi dan pelatihan. Sedangkan dalam perusahaan kecil, proses 

suksesi jarang dilakukan bahkan mungkin belum terpikirkan. Hal ini dapat berakibat fatal 

jika pemimpin yang sekarang sedang berhalangan karena sakit atau bepergian dalam 

jangka waktu yang lama, atau bahkan meninggal dunia. 

Proses suksesi yang tidak disiapkan dan dijalankan dengan baik akan 

mengakibatkan konflik dalam perusahaan, bisa berupa konflik internal dalam system 

manajerial atau konflik eksternal dengan perusahaan lain. Karenanya perencanaan suksesi 

sangat penting untuk mempertahan kana tau meningkatkan performa perusahaan.  

 Perencanaan suksesi bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya dibagi 

dalam 2 kategori yaitu management succession dan ownership succession. Dengan 

membagi aktivitas perencanaan suksesi menurut teori perencanaan suksesi Walsh (2011) 

didapatkan hasil dari bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya sebagai 

berikut. 

4.3.1. Family Communication 

Family communication atau komunikasi keluarga yang bertujuan untuk 

mengarahkan jalan menuju manajemen yang efektif untuk segala komponen 

perusahaan keluarga. Dalam bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

yang sedang melakukan perencanan suksesi juga menjalani aktivitas komunikasi 

keluarga seperti teori perencanaan suksesi Walsh (2011). Komunikasi keluarga 

tersebut meliputi: 

1) Family Business Meetings 
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2) Family Council Meetings 

3) Family Business Rules 

Proses family communication dalam proses suksesi Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya bertujuan untuk menjaga komunikasi keluarga dalam berbisnis agar berjalan 

tertib dan transparan. 

 

4.3.1.1. Family Business Meetings 

Tujuan Family Business Meetings dalam bisnis Ayam Penyet Surabaya adalah 

untuk selalu menjaga komunikasi antar sesama anggota keluarga yang aktif dalam bisnis 

tersebut. Komunikasi antar sesama angota keluarga sendiri bertujuan untuk saling 

bertukar pendapat guna keberlangsungan dan berkembangnya bisnis tersebut. 

Family business meetings dimaksudkan untuk memfasilitasi interaksi antara 

anggota keluarga yang aktif dalam bisnis, bukan karyawan dikuar anggota keluarga. 

Pertemuan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan atau dalam 

keluarga sendiri, serta memungkinkan aggota keluarga untuk memberikan dukungan 

berkaitan dengan management succession dan ownership succession. Oleh karena itu 

pembahasan yang muncul dalam family business meetings berkaitan dengan masalah 

bisnis, masalah keluarga, atau keduanya. 
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Family Business Meetings 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

1 

Apakah di dalam 

bisnis keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

melaksanakan 

musyawarah 

anggota keluarga 

yang aktif dalam 

bisnis keluarga 

(family business 

meetings) 

Ya, kami 

melakukan 

musyawarah 

bersama 

keluarga yang 

aktif. Dengan 

istri dan kedua 

anak 

Ya, ada 

musyawarah 

tentang  Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

dengan keluarga 

yang aktif bersama 

suami dan kedua 

anak 

Ya, kami 

berempat 

melakukan 

musyawarah. 

Kami berempat 

yang aktif dalam 

bisnis keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

Ya, ada 

musyawarah 

bersama keluarga. 

Ayah, ibu, kakak, 

dan saya. Karena 

kami yang aktif 

dalam bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

 

Tidak tahu, 

karena 

apabila saya 

melakukan 

musyawarah 

hanya 

berdiskusi 

dengan 

pemilik 

(Bapak 

Dicky) 

Dalam bisnis 

keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

dilakukan 

aktivitas 

family 

business 

meetings 

dengan 

anggota 

keluarga yang 

aktif  tanpa 

diketahui 

karyawan 

selaku manajer 

2 

Seberapa rutin 

mengadakan 

family business 

meetings? 

Musyawarah yang 

dilakukan formal 

atau tidak? 

Seminggu 

sekali, setiap 

Kamis. Kami 

bermusyawarah 

sambil santai di 

rumah 

biasanya. 

Setiap Kamis 

biasanya, karena 

kalau Kamis kami 

berempat jarang 

ada yang pergi. 

Tidak formal, 

santai saja kami 

bermusyawarah 

Setiap Kamis, 

biasanya sambil 

menonton TV atau 

makan bersama  

Seminggu sekali, 

setiap kamis. 

Biasanya kami 

musyawarah 

sambil santai tidak  

formal, bisa 

sambil makan 

bersama. 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

Family 

business 

meetings 

dilakukan 

seminggu 

sekali setiap 

Kamis dan 

bersifat tidak 

formal 

Tabel 4.1: Tabulasi Hasil Wawancara Family Business Meetings 
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dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 

Dicky) ) 

3 

Siapa saja yang 

diikutsertakan 

dalam family 

business meetings? 

Kami 

berempat, ada 

saya, istri, dan 

kedua anak 

Suami, saya, dan 

kedua anak. 

Terutama anak 

kedua pasti ikut 

Ayah, ibu, saya 

dan adik, karena 

adik sebagai calon 

suksesor  Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

Ayah, ibu, kakak, 

dan saya 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 

Dicky) ) 

Family 

business 

meetings 

diikuti oleh 

pemilik, istri 

pemilik, dan 

kedua anak 

dari pemilik 

4 
Hal apa saja yang 

biasa dibicarakan? 

Membahas 

kondisi 

perkembangan 

rumah makan, 

mendiskusikan 

strategi 

pengembangan 

yang akan 

Mendiskusikan 

bersama 

perkembangan 

rumah makan, 

strategi 

pengembangan 

agar lebih maju dan 

evaluasi pengalihan 

Membahas 

perkembangan 

serta 

pengembangannya 

rumah makan dan 

evaluasi kinerja 

calon penerus 

Membahas 

perkembangan 

serta 

pengembangannya 

rumah makan dan 

evaluasi kinerja 

calon penerus 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

Dalam family 

business 

meetings yang 

dilakukan 

keluarga 

pemilik 

Rumah Makan 

Ayam penyet 
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dilaksanakan, 

dan 

mengevaluasi 

kinerja calon 

penerus 

kepemilikan dan 

untuk calon 

suksesor 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 

Dicky) ) 

Surabaya 

biasanya 

membicarakan 

kondisi 

perkembangan 

dan strategi 

pengembangan 

rumah makan 

serat evaluasi 

calon penerus  

5 

Apakah setiap 

diskusi dilakukan 

berempat bersama 

anggota keluarga 

yang aktif? 

Tidak selalu, 

Rendy yang 

kadang biasa 

tidak ikut 

Tidak selalu. Tetapi 

apabila tidak 

berempat paling 

sering bertiga, 

saya, suami, dan 

Sally. Karena Sally 

sekarang yang 

diberi tanggung 

jawab untuk 

menjalankan tugas 

ayahnya jadi Sally 

paling sering 

berdiskusi dengan 

saya dan suami 

Kadang saya tidak 

ikut karena saya 

juga punya 

kesibukan sendiri 

Tidak selalu 

berempat. Kakak 

yang kadang biasa 

tidak ikut. Sering 

juga kalau mau 

ganti hari atau 

waktu Ayah yang 

tidak bisa. 

Padahal Ayah 

yang paling 

penting perannya 

kalu sedang 

diskusi 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) 

tidak tahu 

bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan 

oleh keluarga 

pemilik 

(Bapak 

Dicky)) 

Setiap 

melakukan 

family 

business 

meetings tidak 

selalu semua 

hadir, 

khususnya 

anak pertama 

yang biasa 

tidak hadir 

karena 

kesibukannya 

sendiri 
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kelima responden dalam bisnis keluarga 

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, didapati bahwa bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya melakukan salah satu aktivitas suksesi yaitu family business 

meetings. Hasil dari pernyataan kelima responden menyatakan bahwa family business 

meetings dalam bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya selalu dilakukan 

setiap minggu sekali pada hari Kamis dengan dihadiri anggota keluarga yang aktif yaitu 

Bapak Dicky Margono Budi Priyanto sebagai pemilik, Ibu Nurhayati sebagai istri 

pemilik, Rendy Yulian Bayu Prakoso dan Sally Salindry sebagai karyawan senior serta 

calon penerus dari Bapak Dicky Margono Budi Priyanto. Aktivitas ini tidak diketahui dan 

tidak dihadiri oleh Bani yaitu salah satu karyawan Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

sebagai manajer karena manajer melakukan diskusi hanya dengan pemilik. Family 

business meetings hanya dihadiri oleh keluarga pemilik yang aktif, sedangkan hasil dari 

family business meetings kemudian disampaikan oleh pemilik (Bapak Dicky Margono 

Budi Priyanto ) kepada manajernya. Family business meetings yang dilakukan oleh 

keluarga calon suksesor ini bersifat tidak formal karena biasa dilakukan sembari makan 

bersama atau menonton tv. 

Dalam family business meetings bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya biasanya membahas tentang kondisi perkembangan dan pengembangan usaha  

pada bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya untuk memajukan bisnis 

keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya untuk meningkatkan omzet serta unggul 

dalam bersaing. Kondisi Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya yang biasa dibahas yaitu 

jumlah penjualan, kedatangan konsumen, dan pesanan nasi kotak setiap harinya. Jumlah 

penjualan biasanya meningkat di akhir pekan, khusus untuk menu paket ayam penyet bisa 



36 

 

melonjak hingga 2000 porsi, sedangkan dihari biasa hanya berkisar 700 – 800 porsi.   

Dalam hal kedatangan konsumen paling banyak terjadi ketika jam makan siang (12.00 – 

13.00) dan jam makan malam (18.30 – 20.30) akibatnya pada jam-jam tersebut 

berpengaruh pada kapasitas tempat duduk. Untuk mengatasi masalah kekurangan tempat 

duduk, pada waktu-waktu tersebut disediakan set meja dan kursi tambahan di luar 

ruangan, hingga di tempat parkir.  

Untuk mengetahui pemasaran Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya berkembang 

atau tidak. Keempat responden atau anggota keluarga yang aktif dalam bisnis keluarga 

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya juga merencanakan strategi dagang untuk 

mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Strategi dagang yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan promote atau promosi kepada account kuliner di social media dan menjadikan 

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya sebagai sponsor suatu event. Untuk pembahasan 

calon suksesor juga dilaksanakan dalam family business meetings bisnis keluarga Rumah 

Makan Ayam Penyet Surabaya berupa evaluasi dan masukan-masukan untuk calon 

suksesor. Evaluasi terhadap calon suksesor dilihat dari performa calon suksesor dalam 

operasional bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, berdasarkan penilaian 

performa tersebut keluarga calon suksesor memberikan masukan-masukan, saran, kritik 

yang membangun, serta terus menyemangati calon suksesor untuk terus berkembang 

menjadi lebih baik. Aktivitas family business meetings ini tidak selalu dilakukan 

berempat. Karena terkadang anak pertama sibuk dengan kegiatannya sendiri maka dari 

itu musyawarah dilakukan bertiga yaitu pemilik, istri pemilik, dan anak kedua sebagai 

calon suksesor. 
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4.3.1.2. Family Council Meetings 

Menurut Walsh dalam Jemmy Setya Budi dan Ronny H. Mustamu (2014) 

mengatakan bahwa tujuan dari family council meetings (pertemuan dewan keluarga) 

adalah untuk menyediakan forum  komunikasi untuk semua anggota keluarga (langsung 

dan tidak langsung, aktif dan anggota keluarga yang tidak aktif dalam bisnis). Pertemuan 

ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, mendidik, dan memperoleh umpan balik 

dari  keluarga yang  lebih  luas tentang masalah tertentu yang menarik bagi semua 

anggota keluarga mengenai bisnis. Sehingga pertemuan ini tidak dimaksudkan untuk 

digunakan sebagai forum pengambilan keputusan untuk masalah sehari - hari mengenai 

bisnis atau pengambilan keputusan masalah suksesi.  
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Tabel 4.2: Tabulasi Hasil Wawancara Family Council Meetings 
 

Family Council Meetings 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik 
Anak 

Pertama 

Anak 

Kedua 

(Calon 

Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

1 

Apakah di 

dalam bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

melaksanakan 

musyawarah 

anggota 

keluarga yang 

aktif dan tidak 

aktif dalam 

perusahaan 

keluarga (family 

council 

meetings)? 

Tidak ada, 

saya 

mendiskusikan 

bisnis ini 

dengan istri 

dan kedua 

anak saya. 

Tidak ada, kami 

berdiskusi 

hanya 

berempat, saya, 

suami, dan 

kedua anak. 

Tidak ada. 

Anggota 

keluarga besar 

tidak aada 

yang ikut 

berdiskusi 

dalam 

perusahaan 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya. 

Tidak ada, 

kami hanya 

berdiskusi 

berempat. 

Tidak tahu, saya 

tidak pernah 

tahu tentang 

diskusi 

keluarga. 

Dalam bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

tidak melakukan 

family council 

meetings 

2 

Mengapa tidak 

ada musyawarah 

anggota 

keluarga yang 

aktif dan tidak 

aktif dalam 

Karena 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

bersifat 

franchise dan 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya ini 

kepemilikannya 

ada di tangan 

suami, tidak 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya ini 

milik Ayah. 

Ayah yang 

menentukan 

Tidak ada, 

karena Ayah 

yang 

menentukan 

musyawarah 

atau diskusi 

(Pertanyaan 

tidak 

dilanjutkan 

karena 

karyawan 

(manajer) tidak 

Dalam bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

tidak melakukan 

family council 
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perusahaan 

keluarga? 

modal 

franchise ini 

dari 

saya,sehingga 

saya 

memutuskan 

kepemilikan  

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya dan 

musyawarah 

pun hanya 

dengan 

anggota 

keluarga inti 

yang aktif. 

ada campur 

tangan selain 

dari anggota 

keluarga inti 

yang aktif. 

siapa saja yang 

diikutsertakan 

dalam 

musyawarah. 

dengan 

keluarga inti 

yang aktif 

dalam bisnis 

keluarga 

Rumah 

Makan 

Ayam 

Penyet 

Surabaya. 

tahu bahwa ada 

diskusi yang 

dilakukan oleh 

keluarga 

pemilik (Bapak 

Dicky) ) 

meetings karena 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya ini 

bersifat franchise 

dan bermodal 

hanya dari 

pemilik, maka 

dari itu pemilik 

yang 

menentukan 

siapa saja yang 

ikut dalam 

kegiatan 

musyawarah 

Sumber: Data primer hasil wawancara (Juli 2016) 

Lanjutan Tabel 4.2: Tabulasi Hasil Wawancara Family Council Meetings 
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Membahas mengenai komunikasi dalam bisnis keluarga ini, ditemukan  bahwa 

bisnis Ayam Penyet Surabaya ini memiliki  wadah lain selain family business meetings 

yaitu pertemuan bersama keluarga besar. Mengenai pertemuan bersama anggota 

keluarga besar, pertemuan ini dilakukan setiap minggu ketika keluarga pemilik pulang 

ke Solo. Isu-isu yang muncul dalam pertemuan keluarga tidak menentu, tergantung 

konteks dan kondisi. Akan tetapi pada dasarnya tujuan utama dari pertemuan keluarga 

besar adalah untuk lebih mendekatkan semua anggota keluarga, meskipun tidak aktif 

dalam bisnis maupun tidak memiliki saham dalam bisnis. Selain itu juga terkadang juga 

untuk menginformasikan tentang kemajuan bisnis dan memungkinkan untuk mencari 

ide-ide atau masukan dari anggota keluarga yang hadir. Pada pertemuan ini juga 

digunakan sebagai ajang untuk mengumumkan calon suksesor berikutnya, agar 

diketahui oleh anggota keluarga lain. 

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis keluarga ini 

belum mempunyai suatu bentuk family council meetings secara formal. Pertemuan antar 

anggota keluarga hanya sekedar acara berkumpul bersama. Namun jika diamati siapa 

saja yang hadir dalam acara tersebut dan apa yang menjadi bahan pembicaraan maka 

dapat dikatakan bahwa pertemuan ini merupakan cikal bakal untuk terbentuknya family 

councildan family council meetings. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh semua anggota 

keluargabaik yang aktif mupun yang tidak aktif dalam bisnis, sehingga pertemuan ini 

bisa dijadikan forum untuk menyampaikan informasi mengenai bisnis kepada semua 

anggota keluarga. Selain itu pokok bahasan yang muncul dalam pertemuan tersebut 

selain masalah keluarga juga berkaitan dengan bisnis, jadi dalam pertemuan ini bisa 

dijadikan ajang untuk menginformasikan, mendidik, dan memperoleh umpan balik dari 
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keluarga, sehingga pertemuan atau liburan tersebut tidak bertujuan untuk mengambil 

keputusan untuk masalah sehari-hari bisnis. Dengan adanya pertemuan keluarga akan 

lebih mendekatkan antar anggota keluarga sehingga akan memungkinkan anggota 

keluarga untuk lebih saling mengenal dan mengurangi kemungkinan munculnya konflik 

antara anggota keluarga. Selain itu dapat dijadikan ajang untuk saling bertukar ide-ide 

dmi kemajuan bisnis masing-masing dan mnginformasikan calon suksesor berikutnya. 

Hal tersebut biasa dilakukan ketika arisan keluarga besar Bapak Dicky. 

Pertemuan arisan keluarga tersebut biasa dilakukan 1 kali dalam sebulan. Sharing 

tentang Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya tidak secara formal. Keluarga besar 

terkadang memberi masukan untuk meningkatkan penjualan dengan menambah 

pemasaran. Salah satu masukan tersebut yaitu Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

mengikuti bazar atau food festival. Masukan tersebut juga dipertimbangkan oleh 

keluarga Bapak Dicky. 

 

4.3.1.3. Family Business Rules 

Dalam rangka untuk  membimbing anggota keluarga dalam kehidupan pribadi, 

bisnis, dan hubungan keluarga diperlukan adanya family business rules (aturan bisnis 

keluarga). Dengan kata lain, dengan membuat membuat kesepakatan bersama , 

kebijakan, dan mematuhinya akan mengurangi kemungkinan adanya konflik. 
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Tabel 4.3: Tabulasi Hasil Wawancara Family Business Rules 

 

Family Business Rules 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

1 

Apakah ada 

peraturan untuk 

anggota 

keluarga dalam 

menjalankan 

bisnis keluarga? 

Jika ada, apa 

saja? 

Ada, tidak 

diperbolehkan 

menggunakan 

fasilitas rumah 

makan dan 

pemberian free 

makan kepada 

siapapun tanpa 

izin dari saya. 

Ada, harus ada 

tranparansi 

segala 

penggunaan 

fasilitas atau 

kegiatan di 

rumah makan. 

Ada, harus 

meminta izin dan 

lapor pada Ayah 

dalam 

menggunakan  

fasilitas di rumah 

makan. 

Ada, harus 

meminta izin dan 

lapor pada Ayah 

dalam 

menggunakan  

fasilitas di rumah 

makan. 

Ada, anggota 

keluarga hanya 

dapat 

menggunakan 

fasilitas rumah 

makan dengan 

izin pemilik. 

Bisnis keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya ini 

memiliki 

peraturan yaitu 

dalam 

penggunaaan 

fasilitas rumah 

makan harus 

atas izin 

pemilik 

2 

Siapa 

pemegang 

kendali 

peraturan bisnis 

keluarga? 

Saya yang 

pegang kendali 

peraturan 

Suami, suami 

yang buat dan 

pegang kendali 

aturan 

Ayah yang 

pegang kendali 

aturan 

Ayah yang pegang 

kendali aturan, 

jadi kalau mau 

pakai fasilitas 

rumah makan izin 

dengan Ayah 

Bapak Dicky 

yang 

memegang 

kendali 

peraturan 

Pemegang 

kendali 

peraturan di 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya yaitu 

pemilik (Bapak 

Dicky) 

  Pemilik Tujuan adanya 
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3  

Apa tujuan dari peraturan untuk 

bisnis keluarga ini? 

( Pertanyaan hanya untuk 

pemilik) 

Agar segala sesuatu atau aktifitas di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

berjalan dengan tertib dan transparan, dan agar tidak ada pihak yang 

dirugikan baik pihak para karyawan dan keluarga saya. 

pearturan yang 

dibuat dan 

dikendalikan 

oleh pemilik 

yaitu agar 

setiap aktifitas 

tertib dan 

transparan 

tanpa 

merugikan 

pihak apapun ri 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surbaya 
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Berdasarkan pernyataan responden dari hasil wawancara mengenai family 

business rules, didapati bahwa di dalam bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya memiliki family business rules. Family business rules di dalam bisnis keluarga 

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya menggunakan asas keterbukaan, asas keterbukaan 

adalah segala sesuatu dilakukan dengan jujur dan semua anggota keluarga yang aktif 

dalam bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya mengetahuinya. Dalam 

menjalankan bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, anggota keluarga 

juga dituntut untuk berperilaku disiplin, perilaku disiplin adalah perilaku dalam 

menggunakan fasilitas rumah makan dengan tidak seenaknya menggunakannya dengan 

diwajibkan ada izin dari pemilik. 

 Hak untuk membuat dan mengubah peraturan bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya (family business rules) hanya bisa dilakukan oleh Bapak Dicky 

Margono Budi Priyanto selaku pemilik bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya.  

 Family business rules bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

bersumber dari kebudayaan keluarga pemilik bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya. Budaya keluarga pemilik bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya berisikan nilai-nilai kedisiplinan dan kejujuran antar anggota keluarga. Kedua 

nilai tadi sudah ditekankan di dalam kehidupan sehari-hari keluarga pemilik sehingga 

dalam menjalankan bisnis keluarga pun tetap berasaskan nilai kedisiplinan dan kejujuran. 

 Adanya family business rules ini bertujuan agar segala sesuatu atau aktifitas di 

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya berjalan dengan tertib dan transparan dan tidak 

ada pihak yang dirugikan baik pihak para karyawan maupun keluarga pemilik.  
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Family communication yang dilakukan dalam proses suksesi Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya  dengan 3 aktivitas yaitu family business meetings, family council 

meetings, dan family business rules. Bisnis keluarga ini telah memberikan kesempatan 

setiap anggota keluarga untuk saling berinteraksi dan menyampaikan masalah yang 

terjadi, baik mengenai bisnis dan juga keluarga melalui pertemuan-pertemuan yang 

dimilikinya.  Selin itu pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemilik untuk 

memeroleh ide-ide baru atau masukan demi kemajuan bisnis, merumuskan atau bahkan 

menyampaikan family business rules  yang telah dibuat.  Dengan adanya pertemuan ini 

diharapkan proses management succession dan ownership succession dapat berjalan 

dengan baik karena adanya wadah yang mampu menampung setiap anggota keluarga 

untuk mengutarakan masalahnya baik perihal bisnis maupun masalah pribadi. Masalah 

pribadi tidak kalah penting dengan masalah bisnis, karena ketika muncul masalah pribadi 

pasti akan erdampak terhadap kinerja anggota keluarga dalam perusahaan. Selain itu 

setiap anggota keluarga, termasuk pemilik dan suksesor,  dapat bertindak dan 

memposisikan dirinya atau mengambil keputusan  dengan tepat karena sudah adanya 

family business rules .  

 

 

 

4.3.2.  Grooming Successor 

Menurut Carlock  & Ward dalam Jemmy Setya Budi dan Ronny H. Mustamu 

(2014), pada saaat suksesi generasi berikutnya dari manajemen akan memimpin sebuah 

organisasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Pematangan bisnis keluarga, 
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kondisi pasar yang dinamis, dan pertumbuhan keluarga, menciptakan satu set tuntutan 

baru pada manajer. Keterampilan manajer dan gaya yang berhasil di masa lalu mungkin 

tidak efektif saat ini, karena adanya pasar global, nilai-nilai karyawan baru, perubahan 

teknologi atau persaingan. 

        Harney (2010) menambahkan bahwa kurangnya bakat dapat menjadi penyebab 

kesenjangan yang signifikan antara kemampuan organisasi saat ini dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Oleh sebab itu perlu adanya 

pelatihan dan pengembangan. 
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Tabel 4.4: Tabulasi Hasil Wawancara Grooming Successor 
 

Grooming Successor 

No Pertanyaan Pemilik 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 
Karyawan (manajer) Kesimpulan 

1 

Bagaimana calon 

suksesor 

diikutsertakan 

dalam operasional 

bisnis keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya? 

(Pertanyaan untuk 

pemilik, calon 

suksesor, dan 

karyawan 

(manajer)) 

Calon suksesor saya beri 

wewenang untuk 

menggantikan tugas saya 

di lapangan. Saya suruh 

Sally untuk berada di 

Rumah Makan pada hari 

dan jam tertentu. Itu juga 

sifatnya random dan 

mendadak agar Sally 

biasa menghadapi situasi 

baru. Di lapangan saya 

beri wewenang untuk 

ambil keputusan apabila 

ada hal yang perlu 

diselesaikan saat itu juga. 

Saya di Rumah Makan itu 

hampir setiap hari walaupun 

Ayah tidak menyuruh saya 

disana setiap hari. Ayah 

biasanya suka mendadak 

suruh saya kesana, tetapi 

inisiatif saya sendiri untuk 

sering ke Rumah Makan. 

Disana kadang saya juga ikut 

bantu karyawan. Menyiapkan 

pesanan nasi kotak, cuci 

piring, menyapu, jadi tidak 

hanya mengatur keadaan di 

Rumah Makan. 

Mba Sally kalau ada di 

Rumah Makan biasa 

ikut bantu-bantu 

karyawan juga, selain 

membantu saya 

sebagai manajer. Saya 

dan Mba Sally juga 

berdiskusi untuk hal 

pemasaran, tata ruang 

Rumah Makan, 

kesejahteraan 

karyawan, dan lain-

lain 

Calon suksesor diberi 

wewenang untuk 

menggantikan tugas 

pemilik di lapangan 

yaitu menghadapi situasi 

di lapangan dan 

mengambil keputusan 

baru serta juga ikut 

membantu pekerjaan 

para karyawan 
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2 

Peran dan jabatan 

apa yang dijalankan 

calon suksesor 

dalam bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya? 

(Pertanyaan untuk 

pemilik, anak 

kedua dan 

karyawan (manajer) 

) 

Sally berperan 

menjalankan tugas saya 

dan juga membantu para 

karyawan yang ada di 

Rumah Makan. Jadi bisa 

dibilang Sally sebagai 

karyawan senior 

Saya sebagai karyawan 

senior menggantikan tugas 

Ayah yang selalu cek situasi 

dan kondisi Rumah Makan, 

seperti harus cek kebersihan, 

penjualan, dan lain-lain. 

Tetapi tidak lepas juga 

membantu karyawan saat 

bekerja 

Mba Sally sebagai 

karyawan senior dan 

menjalankan tugas-

tugas Bapak Dicky 

yang sebelumnya saya 

sudah diberitahu oleh 

Bapak Dicky dan juga 

membantu pekerjaan 

para karyawan. 

Calon suksesor berperan 

seperti pemilik, 

melaksanakan pekerjaan 

pemilik dan menjabat 

sebagai karyawan senior 

di Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya 
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No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

3 

Apa yang 

dilakukan 

oleh 

orangtua 

calon 

suksesor 

dalam 

mendidik 

calon 

penerusnya? 

 

Berperan 

sebagai 

mentor, 

mengawasi, 

membimbing, 

memberi 

masukan, 

nasihat untuk 

menjadikan 

calon suksesor 

lebih baik. 

Membimbing 

dan memberi 

nasihat untuk 

calon 

suksesor. 

Membimbing, 

serta melatih, dan 

memberikan 

kritik-kritik yang 

membangun, 

memberikan 

teladan yang 

sangat bermanfaat 

bagi kemajuan 

kualitas calon 

suksesor. 

Selalu cross check 

setiap aktivitas 

dalam operasional 

rumah makan dan 

dalam berbagi 

pendapat seputar 

pengambilan 

keputusan, juga 

memberi nasihat dan 

pembenahan kalau 

ada kekeliruan. 

Yang saya tahu 

selalu cross check 

kepada saya 

tentang kinerja 

Mba Sally. Hal itu 

untuk 

membimbing dan 

memberikan 

nasihat kepada 

Mba Sally apabila 

ada kekeliruan. 

Dalam 

mendidik calon 

suksesor, orang 

tua selalu 

membimbing 

dan memberi 

nasihat kepada 

calon suksesor 

untuk 

menjadikan 

calon suksesor 

lebih baik dan 

siap untuk 

menjadi 

penerus dari 

pemilik Rumah 

Makan Ayam 

Penyet 

Surabaya 
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Menurut Retno D.J. dan Erwin D.E.W. (2005) untuk mendidik, membina dalam 

langkah- langkah yang nyata calon pengganti pimpinan dalam perusahaan membutuhkan 

waktu yang lama. oleh karena itu untuk mendukung langkah nyata suatu suksesi maka 

seorang calon pengganti pimpinan sebaiknya :  

1. Perlu diberikan kesempatan untuk melaksanakan/ menduduki jabatan- jabatan 

penting dalam perusahaan untuk jangka waktu yang cukup lama agar ia bisa 

memperoleh gambaran yang menyeluruh dalam perusahaan.  

2. Perlu dierikan  kesempatan kepada calon suksesor untuk ikut serta dalam 

pengembilan keputusan atau memecahkan masalah.   

3. Perlu diberikan kesempatan kepada calon suksesor untuk memimpin suatu unit 

dalam perusahaan untuk melatih jiwa kepemimpinan dan manajerialnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melihat adanya persamaan hasil data 

dengan teori yang diungkapkan oleh Susanto (2007) dan Fishman (2009) dalam 

penelitian ini. Berikut adalah perlakuan yang diberikan oleh generasi terdahulu kepada 

generasi penerus dalam mengelola perusahaan, yaitu memfasilitasi generasi penerus 

dengan memberikan ilmu atau kompetensi yang dapat menunjang bidang usaha, 

melakukan proses mentoring kepada calon generasi penerus yang dilakukan baik oleh 

owner maupun tenaga profesional yang dipercaya, memberikan pelatihan seperti di 

ajarkan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di perusahaan, yang dapat 

meningkatkan kemampuan dasar di bidang usaha tersebut, dan juga adanya penanaman 

nila-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, kejujuran yang diberikan oleh keluarga.  

Aspek-aspek tersebut sudah di jalankan dengan baik dan lancar. Generasi 
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pendahulu pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya juga memberikan beberapa 

dukungan fisik dan bentuk restunya sebagai salah satu persiapan dalam memantapkan 

generasi penerus untuk mengelola perusahaan dengan baik. Generasi pendahulu 

menyediakan ruang kantor, dan fasilitas teknologi agar mendukung kinerja calon 

suksesor dalam mengelola dan memimpin perusahaan. Selain itu, generasi pendahulu ikut 

mengarahkan dan membimbing anaknya dalam menghadapi persoalan di perusahaan. Hal 

ini dilakukan untuk melatih kesiapan generasi penerus dalam mengatasi berbagai hal 

yang menyangkut sistem dan struktur kinerja Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. 

Dalam mendidik dan mengembangkan diri suksesor, pemilik bisnis keluarga 

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya mengikutsertakan calon suksesor dalam 

operasional harian bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya supaya calon 

suksesor mulai belajar dan memiliki pengalaman sejak dini, sehingga proses 

mempersiapkan calon suksesor untuk melanjutkan bisnis keluarga Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya dapat berlangsung dengan cepat, saat ini calon suksesor menjabat 

sebagai karyawan senior bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Selain 

calon suksesor memiliki kesiapan pengalaman, mental, calon suksesor juga ditempa 

dengan pendidikan yang tinggi agar memiliki kapabilitas untuk mengembangkan bisnis 

keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Dalam menjalani proses suksesi ini 

orang tua calon suksesor selalu mendampingi, membimbing, memberi nasihat dan kritik 

membangun bagi calon suksesor demi kemajuan kualitas suksesor untuk turun lapangan 

di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. 

 Dalam aktivitas ini, suksesor turun ke lapangan dengan ikut bekerja dan mengatur 

aktivitas di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Yang dikerjakan oleh suksesor adalah 
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mengerjakan tugas pemilik yaitu menerima segala laporan, mengecek dan mengatur 

situasi ataupun  kondisi rumah makan. Tetapi tidak hanya pekerjaan pemilik yang 

dikerjakan oleh calon suksesor, calon suksesor pun turun tangan membantu karyawan 

lain dalam pekerjaan sederhana seperti menyiapkan pesanan nasi kotak sampai menyapu 

dan mnyuci piring. Calon suksesor perlu juga mengerjakan pekerjaan sederhana dengan 

tujuan ikut merasakan apa yang dirasakan karyawan agar dapat saling menghargai satu 

sama lain. 

4.3.3. Management Process 

Dalam pelaksanaan bisnis Ayam Penyet Surabaya tentunya ada beberapa kendala 

yang muncul, baik kendala dari luar maupun kendala dari dalam keluarga sendiri. 

Kendala dari luar diantaranya stok bahan baku dan konsumen, sedangkan kendala dari 

dalam bisa berupa konflik dan ketidak setujuan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, 

dalam management process sangat dibutuhkan figur pemilik yang dapat mengendalikan 

segala permasalahan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan yang tepat. 
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Management Process 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

1 

Masalah apa 

yang biasa 

dihadapi? 

Bagaimana 

calon 

suksesor 

diikutsertakan 

dalam 

pemecahan 

masalah? 

Masalah yang 

biasa dihadapi 

yaitu stock bahan 

baku dan kapasitas 

tempat duduk yang 

sering kurang. 

Calon suksesor 

diperbolehkan 

untuk turun 

langsung ke 

lapangan dalam 

pemecahan 

masalah untuk 

mengambil 

keputusan. 

Seringnya 

kekurangan  

kapasitas tempat 

duduk dan stock 

bahan baku yang 

sering kurang. 

Kedua masalah 

tersebut kadang 

diatasi oleh 

calon suksesor 

secara langsung 

lalu dievaluasi 

saat meeting 

dengan keluarga. 

Adik saya 

mengambil 

keputusan 

sendiri saat di 

lapangan untuk 

masalah-masalah 

kecil. Apabila 

masalah besar 

seperti 

kurangnya 

kapasitas tempat 

duduk dan stock 

bahan baku, 

perlunya 

perluasan tempat 

perlu 

didiskusikan 

dengan keluarga. 

Saya sebagai calon 

suksesor 

diperbolehkan 

untuk turun 

langsung ke 

lapangan dan 

mengambil 

keputusan sendiri 

apabila masalah 

yang dihadapi dapat 

diatasi tanpa 

diskusi dengan  

keluarga  seperti 

penambahan stock 

bahan baku yang 

habis di tengah 

menjalankan 

aktivitas rumah 

makan. 

 

Calon suksesor 

turun langsung 

ke lapangan 

dalam 

pemecahan 

masalah seperti 

kurangnya 

tempat duduk 

dan stock bahan 

baku. 

 

Masalah yang 

biasa dihadapi 

yaitu sering 

kekurangan 

stock bahan 

baku dan 

kapasitas 

tempat duduk 

bagi pelanggan. 

Dalam 

permasalahan 

tersebut calon 

suksesor turun 

langsung ke 

lapangan untuk 

pemecahan 

masalah. 

Tabel 4.5: Tabulasi Hasil Wawancara Management Process 
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No Pertanyaan Pemilik Istri pemilik 
Anak 

Pertama 

Anak Kedua 

(Calon 

Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

2 

Apakah setiap 

pemecahan 

masalah juga 

menggunakan 3 

aktivitas family 

communication 

(Meetings, Family 

Council Meetings, 

dan Family 

Business Rules)? 

Tidak tentu, 

tergantung 

persoalannya. 

Kalau ada 

persoalan yang 

Sally tidak bisa 

ambil keputusan 

sendiri, dia 

diskusi dengan 

keluarga. 

Iya, tetapi 

apabila 

berdiskusi 

hanya 

didiskusikan 

dengan 

anggota 

keluarga yang 

aktif. 

Kadang-

kadang, 

tergantung 

Sally bisa 

mengatasi 

sendiri atau 

tidak. 

Iya, apabila 

masalah tidak 

dapat diatasi 

sendiri. 

Saya tidak tahu 

menggunakan 

ketiga aktifitas 

tersebut atau 

tidak, tetapi 

apabila ada 

persoalan yang 

Mba Sally tidak 

dapat selesaikan 

selalu bilang ke 

saya untuk 

diskusi dulu 

bersama 

keluarga. 

Tidak setiap masalah 

pemecahannya 

menggunakan 3 aktivitas 

family communication 

(Meetings, Family 

Council Meetings, dan 

Family Business 

Rules),hanya persoalan 

yang bagi calon suksesor 

tidak dapat mengambil 

keputusan sendiri baru 

didiskusikan dengan 

keluarga. 
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Bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya juga tidak lepas dalam 

menghadapi permasalahan. Masalah yang biasa muncul dalam bisnis keluarga Rumah 

Makan Ayam Penyet Surabaya yaitu  kurangnya stock bahan baku dan kapasitas tempat 

duduk saat menjalani kegiatan operasional rumah makan. 

Persoalan di lapangan yang sering dihadapi yaitu  stock bahan baku  menu tahu 

dan tempe goreng dan kapasitas tempat bagi pelanggan yang sering kurang dalam 

operasional Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Dalam menghadapi kedua persoalan 

ini calon suksesor menangani langsung di lapangan dengan cara menambah 30 stock 

bahan baku untuk menu tahu dan tempe goreng lebih banyak serta mempersiapkan 4 set 

meja dan kursi lebih banyak yang diletakkan di samping Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya. 

Dalam menghadapi segala permasalahan di atas tadi bisnis keluarga Rumah 

Makan Ayam Penyet Surabaya selalu melakukan musyawarah dengan anggota keluarga 

yang aktif untuk bertukar pendapat, memunculkan alternatif-alternatif solusi untuk 

pemecahan masalah yang dihadapi oleh bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya, hal ini menjelaskan bahwa para pelaku usaha di bisnis keluarga Rumah Makan 

Ayam Penyet Surabaya menggunakan family business meetings untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi perusahaan. Sebagai contoh ketika calon susksesor bersama 

pemilik di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, pemilik memberi contoh bahkan 

terkadang meminta saran kepada calon suksesor dalam menyelesaikan masalah yang 

muncul. Calon suksesor juga diberi kesempatan untuk menangani langsung masalah yang 

ada, seperti halnya mengarahkan karyawan atau membantu menangani konsumen secara 

langsung. Sesampainya di rumahpun, pemilik bersama calon suksesor menyempatkan 
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untuk menyampaikan masalah yang ada kepada anggota keluarga lain dengan tujuan 

meminta pendapat apakah kebijakan yang diambil sudah tepat dan barangkali ada ide lain 

yang lebih baik dari anggota keluarga untuk mengatasi masalah serupa yang mungkin 

akan muncul dimasa mendatang. 

Calon suksesor memang seharusnya sering terlibat dalam pelaksanaan bisnis 

keluarga untuk meningkatkan kemampuannya dalam  melakukan  perencanaan, 

pemimpin perlu memiliki beberapa pengetahuan mengenai beberapa bidang manajerial di 

dalam perusahaan. Menurut Schermerhorn (2003), pengetahuan yang harus dimiliki para 

pemimpin yaitu :  

1. Pengetahuan operasional, merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan 

metode dan tekonologi yang dibutuhkan orang-orang dalam pekerjaannya.  

Dalam proses suksesi ini, suksesor telah memahami pengetahuan operasioanl 

diantaranya: mampu  menilai kualitas makanan berdasarkan rasa maupun 

penampilan. Sebagai contoh ayam goreng yang baik dari segi penampilan berwarna 

coklat tua, tekstur daging lembut sedangkan kulit ayam renyah, dan rasanya gurih 

meresap samapi dagingnya. 

2. Pengetahuan keuangan , merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan dana 

yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas dalam perusahaan. 

Setiap hari suksesor bersama pemilik memantau jumlah penjualan setiap menu 

yang ada di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Secara berkala manajer 

memberikan laporan kepada suksesor maupun pemilik mengenai hasil penjualan, 

mapun biaya operasional. 
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3. Pengetahuan pemasaran, merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan 

keperluan penjualan dan pendistribusian barang dan jasa.  

Dalam memasarkan Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, suksesor melakukan 

sponsorship melalui event-event tertentu. 

4. Pengetahuan sumber daya manusia, merupakan pengetahuan yang berhubungan 

dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai 

pekerjaan. 

Karena Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya berupa rumah makan franchise 

semua hal yang berkaitan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan 

karyawan dilakukan oleh holding. Pemilik maupun suksesorhanya memantau dan 

memberikan masukan jika memang diperlukan. 

4.3.4. Family Governance 

Family governance (pemerintahan keluarga) muncul sebagai alat penting dan 

sebagai solusi untuk mengurangi konsekuensi interpersonal dan ketidak sepakatan 

dengan menciptakan struktur yang telah disepakati bersama dalam rangka  

merencanakan dan membuat keputusan tentang isu-isu penting yang ada. Hal tersebut 

dapat membantu mengamankan kepemilikian dan ownership succession dalam suatu 

bisnis keluarga. Tidak semua anggota keluarga aktif dalam bisnis, sehingga konflik 

antar anggota keluarga dapat mungkin terjadi.  
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Tabel 4.6: Tabulasi Hasil Wawancara Family Governance  

Family Governance 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

1 

Apakah di 

dalam bisnis 

keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya ada 

struktur 

organisasi dari 

keluarga 

sendiri? 

 

 

 

 

Tidak ada, 

karena  Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

ini franchise. 

Segala tugas 

sudah ditentukan 

dari holding. 

Kami membeli 

franchise Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya 

sudah 

mendapatkan 

karyawan yang 

terstruktur. 

 

 

Tidak ada, 

karena 

struktur 

organisasi 

sudah ada 

yang 

dijalankan 

karyawan. 

Tidak ada, saya 

di dalam bisnis 

keluarga ini 

tidak menjadi 

apa-apa. Hanya 

selalu 

membantu 

masukan dan 

tidak terikat 

dalam struktur 

organisasi. 

Tidak ada, struktur 

organisasi dibuat 

dari holding Wong 

Solo Group. 

Tidak ada, 

struktur 

organisasi dari 

manajer, 

sekretaris, 

bendahara 

ditentukan dari 

holding  Wong 

Solo Group. 

Tidak ada 

struktur 

organisasi di 

dalam bisnis 

keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya dari 

keluarga 

pemilik 
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2 

 

 

Apakah sebenarnya bisa keluarga Bapak ini 

meminta pada holding Wong Solo Group 

untuk ikut dalam struktur organisasi di Rumah 

Makan Ayam Penyet Surabaya karena 

membeli franchise? 

(Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Pemilik 
Dalam Rumah 

Makan Ayam 

Penyet 

Surabaya ini 

tidak bisa 

diikutsertakan 

keluarga 

dalam struktur 

organisasi 

karena 

struktur 

organisasi 

sudah 

ditentukan 

dari holding 

yang sudah 

mendapat 

training. 

Tidak bisa, karena karyawan yang ada di dalam Rumah 

Makan Ayam Penyet Surabaya sudah mendapat training 

khusus dari pusat dan tidak bisa diganti dari pihak lain, 

kalaupun ada perubahan atau pergantian struktur itu karena 

ada rolling jabatan atau penempatan dengan rumah makan 

dari bagian Wong Solo Group yang lain. 

Sumber : Data primer hasil wawancara (Juli 2016) 

Lanjutan Tabel 4.6: Tabulasi Hasil Wawancara Family Governance 
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Dalam bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya ini tidak memiliki 

struktur organisasi keluarga dengan alasan rumah makan ini adalah rumah makan 

bersistem franchise jadi tidak perlu adanya struktur organisasi keluarga atau dari pihak 

lain yang sudah ditentukan dari holding. Struktur organisasi di Rumah Makan Ayam 

Penyet Surabaya mulai manajer hingga karyawan sudah ditentukan dari holding yang 

sudah mendapatkan training. Karena sudah ditentukan langsung oleh holding, maka 

untuk posisi tersebut tidak  bisa diduduki oleh anggota keluarga. Akan tetapi posisi 

anggota keluarga dalam Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya sebagai pemilik. Manajer 

bertugas untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol atau  

mengatur kegiatan dalam bisnis secara langsung dan menyeluruh sesuai intruksi dari 

pemilik. Sedangkan pemilik bertugas mengawasi dan membuat kebijakan berkaitan 

dengan operasional bisnis. Bapak Dicky sebagai franchise (orang yang membeli 

franchise) diuntungkan dengan dengan sistem franchise. Ia tidak perlu repot-repot 

menyiapkan, menentukan, memasarkan produk yang akan dijual dari nol. Semua mudah, 

cukup tinggal menjalankan saja dan menjual produk yang sudah teruji dan dikenal 

masyarakat luas. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

Produk yang ditawarkan di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya semuanya telah 

ditentukan dari holding, diantaranya ayam bakar, ayam penyet, nila goreng, tahu goreng, 

oseng kangkung dan balado terong. Bahan baku dan bumbu juga disediakan oleh holding, 

sehingga kualitas dan cita rasanya tetap terjaga dan serupa dengan franchise sejenis di 

tempat lain. 

Dalam hal karyawanpun, proses perekrutan dan proses training sudah 

dipersiapkan oleh holding. Kinerja setiap karyawan secara berkala dipantau oleh holding, 

karyawan dengan kinerja yang bagus akan dipertahankan dan mungkin bahkan akan 

dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Karyawan di Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya ditentukan oleh holding juga karena adanya sistem rolling karyawan ke rumah 

makan lainnya yang masih dalama manajemen Wong Solo Group. 

Semua aktivitas di rumah makan sudah ada prosedur sendiri sehingga pemilik dan 

anggota keluarga hanya perlu mengawasi pelaksanaan harian dan sesekali mengatur 

masalah yang bersifat accidental. Masalah accidental yang biasa muncul diantaranya 

PEMILIK 

KARYAWAN 

SEKRETARIS BENDAHARA 

MANAJER 

KARYAWAN KARYAWAN KARYAWAN 
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kekurangan stok bahan baku dan kapasitas tempat duduk. 

4.3.5. Shareholder Agreement 

Lipman dalam Budi dan Mustamu (2014) mengemukakan bahwa shareholder 

agreement (perjanjian pemegang saham) merupakan perjanjian yang dibuat antara 

pemegang saham yang terdapat dalam bisnis, dalam hal ini bisnis keluarga. Perjanjian 

tersebut biasanya berisikan aturan-aturan megenai seputar siapa saja  yang berhak 

memiliki saham, mengenai bagaimana transfer saham (pada saat terjadi perceraian, 

suksesi, atau penjualan saham), dan apa kegunaan dari saham yang dimiliki (mewakili 

besaran hak suara, besaran deviden yang diterima). 
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Tabel 4.7: Tabulasi Hasil Wawancara Shareholder Agreement 
 

Shareholder Agreement 

No Pertanyaan Pemilik Istri Pemilik Anak Pertama 
Anak Kedua 

(Calon Suksesor) 

Karyawan 

(manajer) 
Kesimpulan 

1 

Siapa saja pemilik 

kepentingan bisnis 

keluarga Rumah 

Makan Ayam 

Penyet Surabaya? 

Saya sendiri, jadi 

keputusan ada 

pada saya untuk 

siapa penerus 

kepemilikan 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

Suami, suami 

yang berhak 

menyetujui atau 

tidak segala 

sesuatu pada 

Rumah makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

Ayah, yang 

menentukan 

keputusan 

kepentingan 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya 

Ayah, Ayah yang 

membuat keputusan 

kepentingan bisnis 

Rumah Makan ayam 

Penyet Surabaya 

seperti siapa penerus 

kepemilikan Rumah 

Makan Ayam Penyet 

Surabaya 

Bapak Dicky, 

pemilik segala 

kepentingan 

bisnis Rumah 

Makan Ayam 

Penyet 

Surabaya 

Pemilik 

kepentingan 

bisnis keluarga 

Rumah Makan 

Ayam Penyet 

Surabaya yaitu 

Bapak Dicky 

Margono Budi 

Priyanto. 

 

 

2 

 

 

Apakah Shareholder juga memantau 

perkembangan kesiapan dari segi 

kemampuan, kapabilitas dan 

kematangan calon suksesor? 

(Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Pemilik 
 

Shareholder 

selalu 

memantau 

perkembangan 

kesiapan calon 

suksesor dengan 

cara cross check 

kepada manajer. 

Iya, saya selalu memantau perkembangan kesiapan kinerja Sally di lapangan 

dengan cara cross check kepada manajer. Saya selalu hubungi Bani apabila 

Sally lapor segala sesuatu kepada saya hanya untuk cross check dan saya 

juga kadang datang ke rumah makan untuk liat kinerja Sally. 
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3 

Apakah Shareholder merasa yakin 

bahwa calon suksesor memiliki 

kapabilitas untuk meneruskan bisnis 

keluarga? 

(Pertanyaan hanya untuk pemilik) 

Yakin, karena setiap saya cross check kepada para karyawan dan manajer 

kinerja Sally baik dan beberapa kali dia ambil keputusan untuk suatu 

persoalan juga baik. 

Shareholder 

yakin dengan 

kapabilitas 

suksesor untuk 

meneruskan 

bisnis keluarga 

karena kinerja 

calon suksesor 

ternilai baik. 

Sumber: Data primer hasil wawancara (Juli 2016) 

Lanjutan Tabel 4.7: Tabulasi Hasil Wawancara Shareholder Agreement 
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Shareholder agreement menunjukkan kesetujuan pemilik sekarang atau 

shareholder (pemegang saham) terhadap calon suksesor untuk memegang kendali 

selanjutnya sebagai pemilik bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabya. 

Karena bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabya kepemilikannya 

berupa kepemilikan pribadi, tidak dalam bentuk saham, sehingga tahap suksesi 

dalam bisnis ini tidak melakukan shareholder agreement. Akan tetapi calon 

suksesor tetap membutuhkan restu dari pemilik sebelumnya. Restu atau 

persetujuan dari pemilik sekarang akan sangat mendukung kinerja suksesor 

kedepannya.  

Pemilik Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya sekarang ini Bapak Dicky 

Margono Budi Priyanto merasa yakin bahwa calon suksesor mampu untuk kelak 

mewarisi dan membawa bisnis keluarga. Keyakinan pemilik kepada calon 

suksesor dibuktikan dengan Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya menjadi lebih 

maju. Pemilik bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya juga selalu 

mengawasi dan membimbing calon suksesor, jadi pemilik bisnis keluarga Rumah 

Makan Ayam Penyet Surabaya sekarang benar-benar memahami kualitas calon 

suksesor dan kesiapannya untuk menjalankan manajemen dan memegang 

kepemilikan bisnis keluarga Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. 

Proses suksesi sangatlah rentan dan mempunyai dampak yang menyeluruh 

dalam perusahaan. Maka diperlukan perencanaan dan kesiapan bagi pemimpin 

yang akan melepas jabatan, bagi calon suksesor maupun kesiapan karyawan. Jika 

salah satu saja belum siap mungkin dikarenakan kurangnya kemampuan atau 

kurangnya komunikasi, maka proses suksesi akan terhabat karena kurang 
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mendapat dukungan. 

Faktor yang tidak kalah penting dalam proses suksesi adalah penerimaan 

bawahan atau karyawan tehadap calon suksesor. Apabila karyawan tidak merasa 

puas terhadap suksesor maka akan berdampak pada berkurangnya motivasi kerja, 

produktifitas, maupun masalah internal lain. Terlebih jika calon suksesor tidak 

didukung oleh sebagian besar bawahan. Oleh karena itu, selama proses suksesi, 

calon suksesor perlu meningkatkan interaksi terhadap bawahan agar lebih dikenal 

dan mendapat kepercayaan dari bawahan. Jika calon suksesor bisa mendapat 

dukungan dari sebagian besar bawahan bahkan mungkin seluruh bawahan, maka 

akan mempermudah kinerjanya dimasa depan. Suksesor akan merasa lebih 

bergairah untuk bekerja dengan bawahan yang bisa dia percaya, demikian 

sebaliknya. 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, Rumah Makan Ayam Penyet 

Surabaya memiliki sudah melakukan perencanaan suksesi. Secara garis besar 

proses suksesi digolongkan kedalam management succession dan ownership 

succession. Pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya sudah melaksanakan 

family communication, yaitu dengan adanya peraturan kelauarga dan pertemuan 

rutin antar keluarga inti maupun dengan keluarga besar. Selain itu untuk 

mendukung management succession, telah diadakan grooming successor yang 

telah diberikan langsung oleh pemimpin sekarang kepada calon suksesornya, 

berupa transfer nilai-nilai, manajemen bisnis dan kepemimpinan yang diperlukan 

ketika dikemudian hari akan meggantikannya. Sementara untuk menunjang tahap 
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ownership succession, ditunjukan dengan adanya shareholder agreement yang 

dibuat, disepakati, dan dipatuhi oleh setiap anggota keluarga  dalam perusahaan 

ini dan etiap anggota keluarga telah memberikan dukungannya. Pada perusahaan 

ini. Semua perencanaan tersebut mendukung suksesor agar siap menggantikan 

kedudukan generasi sebelumnya dalam manajemen dan kepemilikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


