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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Toko Kolbandang beralamat di jalan MT. Haryono 934 Semarang yang 

sudah berdiri sejak tahun 1980. Pemilihan obyek penelitian ini dikarenakan Toko 

Kolbandang adalah usaha keluarga yang dijalankan oleh 2 anggota keluarga / 

lebih yang merupakan ciri-ciri dari perusahaan keluarga.  

Toko Kolbandang menjual alat jahit, accesories, bahan-bahan prakarya, 

dll. Pemilik dari Toko Kolbandang adalah Ibu Waryanti yang memiliki 5 anak, 3 

laki – laki dan 2 perempuan. Saat ini Toko Kolbandang dikelola oleh Ibu 

Waryanti dan kedua anak perempuannya yang bernama Ibu Ina dan Ibu Novi yang 

berdasarkan konsep bisnis keluarga.  

 

4.2. Gambaran Umum Responden  

Berikut adalah gambaran umum tiap responden yang diringkas dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 5. Gambaran Umum Responden 

No Responden Nama Jenis Kelamin Umur Lama Bekerja 

1 Pemilik Waryanti Perempuan 77 36 

2 Anak Ina Perempuan 58 36 

3 Anak Novi Perempuan 36 14 

4 Karyawan Karmila Perempuan 40 12 

5 Karyawan Romlah Perempuan 55 22 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  
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 Responden dalam penelitian terdiri dari lima orang yaitu: satu orang 

pemilik Bu Waryanti, dua orang anak yaitu Bu Ina dan Bu Novi serta dua orang 

karyawan yaitu Bu Karmila dan Bu Romlah. Semua responden berjenis kelamin 

perempuan. Kriteria sampel karyawan yaitu sudah bekerja lama lebih dari 10 

tahun. Bu Karmila telah bekerja selama 12 tahun. Sementara Bu Romlah telah 

bekerja selama 22 tahun. 

 

4.3. Deskripsi Perkembangan Kepemilikan Toko Kolbandang 

Gomulia (2013) menjelaskan bahwa para pemilik usaha tertarik dengan 

modal financial performance dalam penciptaaan kekayaan. Para pemilik / 

pemegang saham akan kemampuan menghasilkan keuntungan. Lingkaran 

kepemilikan dapat termasuk anggota keluarga, investor dan atau pemilik yang 

juga menjadi karyawan dalam perusahaan. 

 Pada perkembangan kepemilikan yang biasa terjadi dalam bisnis keluarga, 

terdapat tiga tahap yaitu (Gomulia, 2013):  

1. Pengendalian pemilik 

Kepemilikan berada di bawah 1 orang atau pasangan suami istri. Jika ada 

pemilik lain, maka hanya sebagai pemilik pasif. 
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2. Rekanan sekandung 

Kepemilikan utama usahanya dimiliki oleh dua atau lebih saudara 

sekandung. Pengendalian akan efektif jika ditangan satu generasi 

sekandung. 

3. Gabungan keluarga besar 

Tahap gabungan keluarga besar jika usaha  dimiliki oleh banyak 

keponakan. Dengan sistem campuran antara pemilik yang mengontrol dan 

pemilik yang tidak ikut mengontrol. 

 

 Berikut ini adalah tabulasi hasil jawaban deskripsi perkembangan 

kepemilikan Toko Kolbandang. 

1. Perencanaan produk yang akan dijual Toko Kolbandang berdasarkan 

trend pasar, selain itu juga berdasarkan permintaan dari konsumen, 

pemilik mencari produk yang terkait untuk melengkapi kebutuhan 

pelanggannya. Misal: kebutuhan penjahit beraneka ragam dan 

kebutuhannya tidak hanya bahan - bahan menjahit seperti benang dan 

kancing saja tetapi juga alat menjahit seperti mesin dinamo, dan 

perlengkapan mesin- mesin jahit yang beragam yang salah satu 

contohnya adalah minyak mesin, maka pemilik bisa merencanakan 

menjual produk yang terkait satu sama lain. Terkadang juga ada sales 

yang datang dan menawarkan produk baru, maka pemilik / anak bisa 

mempertimbangkan apakah kira- kira barang tersebut sesuai dengan 

keinginan dan permintaan konsumen / tidak. Pada perencanaan produk 
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keputusan dilakukan oleh pemilik. Kedua anak (Ina dan Novi) hanya 

memberi masukan pertimbangan tetapi keputusan tetap di tangan 

pemilik ( Ibu Waryanti). 

2. Untuk mendapatkan supplier Toko Kolbandang, pemilik mempunyai 

supplier langganan dari teman gereja untuk supplier produk plastik 

beberapa perlengkapan prakarya, juga ada sales datang langsung ke 

toko dan menawarkan barang untuk produk perlengkapan jahit- 

mejahit, kain, renda, alat tulis. dan juga mengetahui informasi dari 

orang lain dengan bertanya kepada teman, saudara / sales lain untuk 

tempat tempat yang murah yang bisa dijadikan supplier dan menjadi 

agen untuk menjualkan barangnya kembali setelah itu mulai mencari 

supplier sendiri baik di Semarang untuk produk perlekapan pramuka, 

bendera dan perlengkapan alat tulis. atau juga di luar kota seperti Solo 

untuk accesories, dan Jakarta untuk pernak pernik hari raya, 

perlengkapan ulang tahun, pita, renda, manik- manik, benang. Untuk 

mencari supplier, biasanya pemilik memesan sedikit barang dulu untuk 

dilihat kualitas, harganya, dan kemampuan untuk selalu memberikan 

ketersediaan barang kepada toko, setelah cocok maka bisa dijadikan 

supplier dengan keputusan dari pemilik. 

3. Dalam menentukan harga produknya, Toko Kolbandang rata-rata 

menentukan keuntungan produknya 10 persen dari harga beli, 

keputusan ini diambil oleh pemilik. 
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4. Pembeli Toko Kolbandang tidak hanya dari Semarang saja, tetapi juga 

ada beberapa pembeli yang sudah menjadi langganan berasal dari luar 

kota juga dari Kudus dan Jepara, pengiriman barang ke luar kota 

diurus oleh Ibu Novi, biasanya pembeli telepon atau melalui media 

social seperti BBM dan WA lalu disiapkan barang yang dipesan dan 

setelah menerima transfer dari pelanggan barang dikirim dengan 

menggunakan jasa kurir.  

5. Di Toko Kolbandang, untuk pengaturan barang datang, jika ada 

produk datang dari supplier maka akan diperiksa sesuai atau tidak 

dengan pesanan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

barang datang, dilihat juga warna dan jenis produk sesuai dengan 

pesanan atau tidak, jika ada produk yang tidak sesuai maka toko akan 

meminta retur ke supplier. Setelah pemeriksaan barang selesai maka 

tanggal penerimaan, nama dan jumlah barang akan dicatat di buku stok 

barang disesuaikan dengan nama suppliernya.  

6. Untuk pembagian tugas di toko kolbandang tidak dilakukan secara 

tertulis, awalnya dari kumpul-kumpul karyawan (sesuai kecocokan 

masing-masing pribadi) lalu terbentuk 3 tempat dengan istilah blok A 

untuk accesories, manik-manik dan perlengkapan ulang tahun, blok B 

untuk berbagai macam pita, renda, tali, bahan rajut dan prakarya, blok 

C untuk kain dan alat-alat jahit, karyawan dibagi agar lebih 

memudahkan dalam pekerjaannya untuk melayani pelanggan supaya 

bisa lebih fokus dan bisa bertanggung jawab pada masing-masing 
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bagiannya, karyawan diharapkan tidak hanya menguasai pada 

bidangnya saja, tetapi karyawan juga harus menguasai semua bagian, 

dan jika kurang paham tentang barang-barang di blok yang lain maka 

bisa menanyakan tempat dan harga kepada karyawan dari bagian-

bagian tersebut.  

7. Pemilik memberi petunjuk kepada para karyawan Toko Kolbandang 

mengenai posisi tempat barang, dan memberi bimbingan agar 

karyawan baik melayani pelanggan dengan sopan dan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik, masuk tepat waktu dan menghormati 

pelanggan dan tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah selesai 

pembelian.  

8. Pemilik dalam hal menciptakan suasana Toko Kolbandang menjadi 

kondusif dan produktif, pemilik selalu berusaha memberikan suasana 

kekeluargaan dengan cara mengenal masing – masing tipe karyawan  

dan tidak hanya memperlakukan karyawan sebagai bawahan saja tetapi 

menganggap karyawan sebagai teman kerja yang harus diperlakukan 

dengan adil baik untuk karyawan senior maupun karyawan baru 

dengan cara memberikan komisi jika karyawan bekerja dengan baik 

dengan syarat datang tepat waktu dan tidak ada ijin kerja selama 1 

bulan penuh, selain itu juga melakukan komunikasi dua arah agar 

karyawan bisa mengutarakan pendapatnya supaya toko juga bisa 

semakin maju. Anak juga membimbing karyawan, tidak hanya 
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pemilik, hanya porsi terbesar yang membimbing karyawan adalah 

pemilik. 

9. Untuk mengontrol keuangan setiap bulan dilakukan oleh pemilik 

dengan cara mencatat keuangan setiap harinya dengan buku kas 

mengenai pemasukan dan pengeluaran. Buku kas selalu dipegang oleh 

pemilik. 

10. Kontrol produk dilakukan dengan sistem yang sederhana dengan 

pencatatan yang dipegang oleh pemilik toko,tidak ada kontrol stok 

barang rutin, jika barang di etalase habis / jumlahnya menipis, maka 

karyawan akan menyampaikan ke pemilik atau anak dan di cek 

ketersediaan di gudang,  pemilik atau anak juga akan memeriksa 

jumlah stok dari barang dengan supplier yang sama yang sudah 

menipis agar sekalian dipesankan untuk biaya kirim yang lebih murah 

selain itu juga jika supplier dari luar kota biasanya tidak mau 

mengirimkan barang dalam jumlah sedikit karena repot untuk 

menyiapkan, selain itu juga bisa menghemat untuk ongkos kirim. 

Biasanya barang dipesan lagi ketika jumlah barang satu lusin atau 

kurang dari satu lusin, tetapi dilihat juga dari tanggal pembelian barang 

dan apakah barang tersebut masih diminati oleh konsumen atau tidak. 

11. Antisipasi agar tidak terjadi terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh 

karyawan Toko Kolbandang adalah dengan melakukan pengawasan 

kegiatan sehari-hari yang ada di toko. Pengawasan merupakan hal 

penting karena sebagai tenaga penggerak bagi karyawan untuk untuk 
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disiplin dalam bekerja karena dengan adanya pengawasan jika terjadi 

penyimpangan maka dapat segera diketahui. Menurut Manullang 

(2002), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan 

apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu 

dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

rencana semula. Jika ada pemyimpangan sebaiknya menanyakan dulu 

alasan kenapa sampai terjadi penyimpangan dan melakukan 

komunikasi dengan karyawan. Selama ini penyimpangan yang ada di 

Toko Kolbandang masih dikategorikan sebagai penyimpangan ringan 

contohnya saja karyawan yang salah menghitung jumlah barang, salah 

memberikan harga dan salah memberi total pembelian, penyimpangan 

ini bisa diatasi karena setiap pembelian biasannya diberikan nota dan 

pemilik bisa mengecek saat terjadi transaksi pembayaran. Pengawasan 

dilakukan oleh pemilik dan anak.  

 

Tabel 6. Tabulasi Deskripsi Perkembangan Kepemilikan  

Indikator 

Pengendalian 

Pemilik 
  

Pemilik Anak 1 Anak 2       

Perencanaan 

produk 
✓         

Mendapatkan 

supplier 
✓         

Harga produk 

 
✓         

Pengiriman luar 

kota 
  ✓       

Pemeriksaan 

produk datang 
✓ ✓ ✓       
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Pembagian 

tugas karyawan 
✓         

Bimbingan 

karyawan 
✓         

Menciptakan 

suasana toko 
✓         

Pemasukan dan 

keuangan 
✓         

Kontrol produk ✓ ✓ ✓       

Penyimpangan 

karyawan 
✓ ✓ ✓       

Sumber: Data primer diolah, 2016  ✓= Yang melakukan 

 

Berdasarkan penjelasan dan tabel  diatas, semua kegiatan yang ada di 

Toko Kolbandang yang meliputi perencanaan produk, mendapatkan 

supplier, harga produk, pembagian tugas karyawan, bimbingan 

karyawan, menciptakan suasana toko, keuangan, dilakukan oleh 

pemilik (Ibu Waryanti), dan untuk kegiatan stok produk, kontrol 

produk, penyimpangan karyawan dilakukan oleh pemilik dan dibantu 

oleh kedua anak, sedangkan untuk pengiriman produk ke luar kota 

diatur oleh anak kedua yaitu Ibu Novi.  

Karena semua keputusan masih dipegang oleh pemilik, dan dibantu 

oleh kedua anaknya, serta tidak ada peran rekanan sekandung maupun 

gabungan dari keluarga besar yang terlibat dalam kepemilikan toko 

maka tahap perkembangan kepemilikan Toko Kolbandang berada di 

tahap pengendalian pemilik. 
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4.4. Deskripsi Perkembangan Bisnis Manajemen Toko Kolbandang 

Gomulia (2013) menjelaskan bahwa eksekutif dalam suatu bisnis peduli 

akan strategi dan modal sosial – reputasi dari perusahaan di pasar. Lingkaran 

bisnis biasanya termasuk anggota bukan keluarga yang dipekerjakan oleh bisnis 

keluarga, tetapi anggota juga termasuk dalam lingkaran ini.  

Pada perkembangan bisnis-manajemen terdapat tahap (Gomulia, 2013):  

1. Memulai Usaha 

Struktur organisasi berpusat pada pemilik dan manajer sebagai pusat dari 

usaha. Memproduksi hanya satu produk atau satu unit bisnis saja. 

2. Ekspansi dan formal 

Meningkatnya kebutuhan untuk membangun struktur dan sistem. Dan 

membangun dan memproduksi beragam produk dari lini bisnis. 

3. Dewasa 

Ditandai dengan struktur organisasi sudah mendukung stabilitas. Basis 

pelayanan sudah stabil. Stuktur divisonal menggunakan para tim 

manajemen yang sudah senior. Rutinitas organiasi sudah berjalan baik.  

 

Berikut ini adalah hasil deskripsi perkembangan bisnis manajemen Toko 

Kolbandang. 

1. Toko Kolbandang hanya memiliki struktur organisasi garis/lini 

(sederhana) karena tidak termasuk golongan CV atau UD, hanya ada 

tingkatan sebatas atasan dan bawahan saja, sehingga masuk dalam 

kategori memulai usaha. 
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Gambar 3. Struktur Organisasi  

 

1. Pimpinan sebagai pemilik yaitu Ibu Waryanti yang memiliki tanggung 

jawab untuk : 

1. Pemimpin utama di perusahaan yang menentukan seluruh kegiatan di 

toko 

2. Menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan 

3. Mengatur keuangan perusahaan 

4. Mengelola buku absen karyawan 

  

2. Bagian jahit dijabat oleh ibu waryanti selaku pemilik perusahaan , bagian 

pita & prakarya, selain itu juga alat tulis dijabat Ibu Ina selaku anak 

pertama, bagian accesories & pernak pernik dijabat oleh Ibu Novi selaku 

anak kedua  

 

 

Pimpinan  

Bagian  

Jahit  

Bagian Pita & 

Prakarya 

Bagian Accesories & 

Pernak Pernik  

Karyawan  Karyawan  Karyawan  
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Memiliki tugas untuk : 

1. Melakukan pembinaan, pengarahan, dan memberi tugas kepada 

bawahannya untuk melakukan tugas sesuai dengan bidang yang 

dijalaninya. 

2. Mengatur kegiatan pengiriman barang ke konsumen. 

3. Mengatur penataan barang dagangan. 

 

3. Karyawan memiliki tugas untuk : 

1. Melaksanakan hal yang diinstruksikan oleh atasannya. 

2. Melayani pelanggan dengan baik. 

3. Memberi informasi yang benar kepada pelanggan secara bijak. 

4. Menjaga kebersihan Area Penjualan. 

5. Membantu koordinator dalam mengelola barang   dagangan di 

etalase. 

  Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling 

sederhana yang diciptakan oleh Henry Fayol, ciri – ciri bentuk organisasi 

garis adalah: organisasi masih kecil, jumlah karyawannya masih sedikit 

dan saling kenal serta spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi.  
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2. Jenis produk yang dijual Toko Kolbandang secara garis besar:  

1. Perlengkapan menjahit meliputi jarum, benang, rit, kain, pendedel, 

bisban, elastik, perekat, kancing, peniti, mesin dinamo, minyak mesin, 

dll.  

2. Renda, tali, pita, perlengkapan pramuka, prakarya meliputi stik es 

krim, gabus, hiasan, lem gunting, cutter, gliter, bendera, dll.  

3. Accesories meliputi jepit, gantungan kunci, bross, bando, krystal 

swarovski, manik-manik aplikasi baju, pernak pernik hari raya, 

perlengkapan ulang tahun meliputi topi, lilin, tas, plastik parcel, kertas 

kado, undangan ulang tahun.   

4. Alat tulis meliputi bolpoin, pensil, spiodol, penghapus, asahan, 

amplop, kartu ucapan, buku, isolasi, pensil warna, crayon.  

 

 Untuk rencana ekspansi (memperluas usaha) Toko Kolbandang 

sedang melakukan perencanaan untuk membuka cabang baru karena 

mempertimbangkan ketersediaan dana dan kesiapan untuk membuka 

cabang baru karena Toko Kolbandang belum memiliki sistem yang 

teratur dan belum bisa ditinggal karena semuanya masih bersifat 

tradisional dan kasir masih pemilik / anak.  

3. Untuk menambah produk baru sesuai dengan lini produk, supaya 

perencanaan penjualan produk baru bisa untuk memaksimumkan laba 

dalam jangka waktu panjang daripada jangka pendek. Selain itu, 
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usulan dari konsumen juga diambil sebagai pertimbangan saja dan 

tidak menjadi keputusan utama.  

4. Jumlah total karyawan Toko Kolbandang saat ini 10 orang yang dibagi 

menjadi 3 blok pekerjaan masing masing, di Toko Kolbandang 

karyawan yang mengundurkan diri sedikit karena alasan yang jelas, 

biasanya karena alasan keluarga atau menikah, dan juga ada yang cuti 

sementara karena sakit atau hamil tetapi setelah itu kembali bekerja 

lagi, jika ada karyawan yang keluar sebagai gantinya mencari 

karyawan tambahan untuk mengisi kekosongan karyawan.  

5. Belum ada Standard Operating Procedure (SOP), hanya ada 

pengaturan jadwal karyawan untuk jam masuk masing-masing 

karyawan, pembagian pekerjaan untuk masing-masing bagian, 

menghormati pelanggan dengan cara melayani dengan ramah, 

menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan mengucapkan terima 

kasih.  

 

Tabel 7. Tabulasi Deskripsi Perkembangan Bisnis Manajemen  

Indikator 
Memulai 

Usaha 

Ekspansi Dan 

Formal 
Dewasa 

Struktur organisasi ✓ ✓  

Jenis produk  ✓ ✓ 

Ekspansi dan perencanaan 

produk baru 
 ✓  

Jumlah karyawan  ✓  

Standard Operating Procedure  ✓  

Sumber: Data primer diolah, 2016 
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 Berdasarkan penjelasan dan tabel di atas, struktur organisasi berada 

pada tahap memulai usaha, sedangkan jenis produk masuk dalam tahap 

ekspansi dan formal serta dewasa, untuk ekspansi dan perencanaan produk 

baru, jumlah karyawan, serta Standard Operating Procedure masuk dalam 

kategori ekspansi dan formal. Maka perkembangan bisnis-manajemen  

Toko Kolbandang dilihat dari kecenderungan indikator masuk pada tahap 

ekspansi dan formal. 

 

4.5. Deskripsi Perkembangan Bisnis Keluarga Toko Kolbandang 

Gomulia (2013) menjelaskan bahwa pihak keluarga menempatkan 

prioritas tinggi atas modal emosional (emotional capital) – yaitu pengalaman 

pihak keluarga yang dibagikan antar generasi. Anggota keluarga juga 

mementingkan modal sosial (social capital) yaitu reputasi keluarga dalam 

masyarakat. Selain itu terdapat modal finansial (financial capital) yaitu deviden 

dan penciptaan kekayaan. Nilai-nilai keluarga, hubungan-hubungan yang 

terbentuk, dan gaya komunikasi semuanya merupakan elemen yang termasuk 

dalam lingkaran keluarga.  

 

Pada perkembangan keluarga ada 4 tahap (Gomulia, 2013): 

1. Bisnis keluarga muda  

Pendiri berumur dibawah 40 tahun. Anaknya berumur di bawah 18 tahun. 

2. Generasi kedua memasuki bisnis 
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Generasi terdahulu berumur antara 35 dan 45. Generasi penerus berumur 

belasan tahun atau pun dua puluhan tahun. 

3. Kerja bersama 

Generasi yang tua berumur 50 tahun sampai 60 tahunan dan generasi muda 

berumur 20 sampai 40 tahunan. 

4. Menyerahkan tongkat  

Generasi tua sudah berumur 60 tahun ke atas. 

 

Berikut ini adalah hasil deskripsi perkembangan bisnis keluarga Toko 

Kolbandang. 

1. Pemilik Toko Kolbandang, Bu Waryanti, berusia 77 tahun 

2. Kedua anaknya yang bernama Ina berusia 58 tahun dan Novi berusia 

36 tahun.  

3. Keterlibatan Ibu Waryanti selaku pemilik dalam pengelolaan Toko 

Kolbandang adalah sebagai pengleola seluruh kegiatan yang terjadi di 

toko sebagai pengambil keputusan utama dan juga sebagai kasir. 

Pemilik mempersiapkan anak-anak agar bisa menjadi penerus bisnis 

yang dijalankan bersama-sama. 

4. Sementara keterlibatan anak dalam pengelolaan Toko Kolbandang 

adalah membantu kegiatan sehari – hari di toko dan memiliki tanggung  

jawab untuk masing – masing bagian tugas yang sudah diberikan 

kepada kedua anak, membantu pemilik untuk mengelola karyawan, 

serta membantu pemilik dengan cara menyampaikan ide atau pendapat 
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supaya bisnis keluarga Toko Kolbandang lebih maju dan mulai 

mempersiapkan diri untuk meneruskan usaha keluarga di masa depan. 

Kidwell et al (2012, p.15) menyatakan bahwa keluarga adalah sumber 

penting yang membantu mempromosikan dan mempengaruhi 

penciptaan usaha baru dan pertumbuhan perusahaan (dalam Shinnar, 

2013). 

5. Bu Waryanti selaku pemilik belum menyerahkan tongkat karena 

merasa masih bisa bekerja walaupun di usia yang sekarang, dan 

merasa jika Bu Waryanti hanya diam di rumah saja tidak betah karena 

sudah terbiasa kerja dari muda takut pikun, selain itu juga ingin 

berpenghasilan sendiri tidak ingin bergantung dan menjadi beban 

untuk anak-anaknya. 

Pertimbangan lain belum menyerahan tongkat usaha karena anak-anak 

juga masih belum bisa sepenuhnya berada di toko walaupun sudah dari 

masa sekolah pemilik membiasakan anak untuk berada di toko 

walaupun hanya sekedar mengamati saja, untuk sekarang Bu Waryanti 

sudah membagi tugas kepada anak-anak untuk mengenal supplier 

masing-masing produk dan mulai memesankan barang, sedangkan 

untuk pengelolaan toko Kolbandang, pemilik dan anak beriringan 

untuk mengelola toko bersama karena masih tergolong usia muda 

anak-anak bisa menambahkan ide-ide dan lebih mengerti hal – hal 

baru. 
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Saat ini sebagian pengelolaan toko untuk pengiriman barang ke luar 

kota, pemeriksaan produk datang, kontrol produk dan mengatur 

karyawan juga sudah mulai dikelola oleh anak dan pemilik sudah 

mulai melakukan pengawasan saja. Jika nanti saatnya Bu Waryanti 

sudah merasa lelah untuk bekerja dan anak- anak sudah bisa mengatur 

dan memegang peranan dengan harmonis maka akan diserahkan 

dengan pembagian bagian yang jelas agar tidak terjadi konflik dalam 

keluarga. 

 

Tabel 8. Tabulasi Deskripsi Perkembangan Bisnis Keluarga  

Keterangan  Umur 

Pemilik 77 tahun 

Anak 1 (Ina) 58 tahun 

Anak 2 (Novi) 36 tahun 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

Dalam perkembangan bisnis keluarga, Toko Kolbandang belum memasuki 

kategori menyerahkan tongkat karena semua keputusan masih di tangan pemilik 

dan belum diserahkan kepada anaknya, walaupun menurut Gomulia, tahap 

perkembangan keluarga Toko Kolbandang sudah memenuhi tahap menyerahkan 

tongkat dikarenakan pemilik sudah berusia 77 tahun tetapi pada kenyataannya 

belum diserahkan, maka pada tahap perkembangan keluarga Toko Kolbandang 

dikategorikan sebagai tahap kerja bersama karena anak sudah memiliki tugas 

masing – masing dan ikut dalam mengelola toko walaupun keputusan utama dari 

usaha masih dipegang oleh pemilik.


