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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan pada Abon Patma Salatiga yang 

merupakan perusahaan keluarga berskala rumahan yang sudah dijalankan 

sejak tahun 1996-an yang bergerak dibidang makanan yang terbuat dari 

serat daging hewan yang biasa dikenal dengan nama abon. Usaha Abon 

Patma ini terletak di Jl. Serayu No.117 Salatiga.Pasar dari Abon Patma 

beberapa wilayah di Jawa seperti Magelang, Yogyakarta, Cirebon, 

Bandung, dan Jakarta. Jenis abon yang diproduksi adalah abon ayam dan 

abon sapi dengan berbagai macam merek dan kualitas rasa, seperti Abon  

cap Ibu, Abon cap Patma, Abon cap Kapal Api, Abon cap Burung Kenari 

dan Abon cap Ayam Bertelur dengan dua macam rasa, yaitu original dan 

pedas.  

Pemilik Abon Patma bertugas memimpin dan mengatur proses 

produksi. Wakil dari usaha ini adalah istri atau ibu bertugas mengatur 

keuangan pada Abon Patma. Pemilik juga dibantu oleh dua orang 

karyawan yaitu atau orang bagian produksi dan satu orang bagian 

pengepakan. Bagian produksi bertugas untuk memproses bahan jadi yang 

sudah disediakan menjadi produk yang lebih baik melalui proses 

penyortiran dan kemudian diolah untuk dijadikan abon rasa pedas dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daging
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original. Bagian pengepakan bertugas untuk mengemas abon yang sudah 

jadi serta menata kedalam peti agar mudah untuk dikirim. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini responden adalah pemilik usaha, istri pemilik, calon 

suksesor, satu orang bagian produksi dan satu orang bagian pengepakan yang 

sudah bekerja cukup lama dalam perusahaan sehingga dinilai sudah lebih bisa 

memahami bisnis ini. Responden akan diminta untuk menjawab indikator-

indikator dari kriteria kesuksesan calon suksesor. 

Pimpinan 

Wakil Pimpinan 

Bagian Produksi Bagian Pengepakan 
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Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden 

Keterangan Pemilik Wakil  

(Istri Pemilik) 

Calon 

Suksesor 

Karyawan   

 

F % F % F % F % 

Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

1 

- 

 

100 

- 

 

- 

1 

 

- 

100 

 

- 

1 

 

- 

100 

 

- 

2 

 

- 

100 

Usia: 

a. 20-30 th 

b. 31-40 th 

c. 41-50 th 

d. 51-60 th 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

100 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

100 

 

1 

- 

- 

- 

 

100 

- 

- 

 

2 

- 

- 

- 

 

100 

- 

- 

- 

Lama Bekerja: 

a. 1-5 tahun 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

100 

TOTAL: 1 100 1 100 1 100 2 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berjenis 

kelamin perempuan yaitu ada 4 orang yang terdiri dari istri pemilik (wakil), calon 

suksesor, karyawan bagian produksi dan karyawan bagian pengepakan, sedangkan 

yang berjenis kelamin laki-laki hanya ada satu yaitu pemilik usaha Abon Patma. 

Responden berusia 20-30 tahun yaitu 3 orang yang terdiri dari calon suksesor, 

karyawan bagian produksi dan karyawan bagian pengepakan, sedangkan pemilik 

dan wakil berusia antara 51-60 tahun. Lama berkerja karyawan yaitu 1- 5 tahun 

(100%). 
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4.3.  Analisis  

Pada bagian ini akan dianalisis sepuluh kriteria kesuksesan suksesor menurut 

Poza (2010), yaitu: 

1. Bimbingan pendiri terhadap calon suksesor 

2. Pemahaman calon suksesor terhadap bisnis 

3. Pemahaman calon suksesor terhadap dirinya sendiri 

4. Kemampuan calon suksesor sesuai dengan strategi bisnis 

5. Calon suksesor mampu mengendalikan anggota keluarga 

6. Calon suksesor mampu mengendalikan sumber daya manusia perusahaan 

untuk melengkapi kebutuhannya 

7. Calon suksesor memiliki keinginan untuk memimpin yang bersumber dari 

diri sendiri 

8. Calon suksesor dihormati oleh karyawan yang bukan keluarga, pemasok, 

pelanggan, anggota keluarga dan lain-lainnya 

9. Calon suksesor dapat mengontrol ownership dan kepemimpinan dengan 

stakeholder perusahaan 

10. Calon suksesor fokus pada masa depan bisnis keluarga 

 

4.3.1. Bimbingan pendiri terhadap calon suksesor 

Pada tahap pertama adalah bimbingan pendiri terhadap calon suksesor 

yaitu ada atau tidaknya proses pengajaran yang dilakukan oleh dua orang yang 

masih bekerja dan memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan kepada 
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calon suksesor untuk bekerja di perusahaan dengan arahananya. Indikatornya 

adalah: 

a) Adanya proses monitoring dari pemilik Abon Patma: Pemilik Abon 

Patma membimbing dan memberikan pengajaran kepada calon 

suksesor agar dapat menjalankan bisnis keluarga. 

b) Orangtua memperkenalkan bisnis keluarga kepada calon suksesor 

dengan melibatkan calon suksesor pada berbagai kegiatan operasioanl 

perusahaan. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Jawaban Responden Kriteria 1 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

1. Bimbingan pendiri 

terhadap suksesor. 

a. Apakah suksesor 

di bimbing dan 

diberikan 

pengetahuan 

tentang bisnis 

keluarga oleh 

orang tua? 

Pemilik 

membimbing 

calon 

suksesor 

sejak masih 

di bangku 

SMP sampai 

sekarang. 

Pemilik 

membimbing 

dengan 

memberikan 

pengetahuan 

tentang usaha 

yang 

dijalankan 

dengan 

mengajak 

calon 

suksesor ikut 

membantu 

dalam usaha 

Abon Patma 

Istri pemilik 

membantu 

suaminya 

memberikan 

bimbingan 

kepada calon 

suksesor tentang 

usaha yang 

dijalankan. Saat 

dibangku SMP, 

calon suksesor 

sudah mulai di 

ajak membantu 

bekerja ketika 

sedang banyak 

pesanan seperti 

membantu 

dibagian 

administrasi, 

produksi dan 

pengepakan. 

Sejak masih di 

bangku SMP hingga 

saat ini calon 

suksesor sudah di 

berikan pengetahuan 

tentang bisnis 

keluarga abon Patma 

yang dijalankan 

orang tua dengan 

sering diajak untuk 

turut membantu di 

waktu luangnya dan  

ketika jumlah 

pesanan banyak. 

Pengetahuan yang 

diberikan pun juga 

semakin bertambah 

misalnya mulai dari 

membantu dibagian 

produksi dan 

pengepakan,  

administrasi, lalu 

bagaimana 

- - Calon suksesor 

mendapatkan 

bimbingan dari 

pendiri Abon 

Patma Salatiga 

sudah sejak 

masih dibangku 

SMP mulai dari 

administrasi, 

produksi dan 

pengepakan 

sampai 

bernegosiasi 

dengan pemasok 

dan berinteraksi 

dengan 

pelanggan. 



33 
 

di bagian 

administrasi, 

produksi dan 

pengepakan. 

bernegosiasi dengan 

pemasok, 

berinteraksi dengan 

pelanggan dan 

karyawan. 

b. Apakah orang tua 

sudah 

memperkenalkan 

bisnis keluarga 

kepada calon 

suksesor dengan 

melibatkan 

langsung dalam 

kegiatan 

operasional 

perusahaan?   

Saat calon 

suksesor 

masih 

dibangku 

SMP sampai 

sekarang, 

pemilik 

sudah 

memperkenal

kan calon 

suksesor pada 

dunia bisnis 

yang 

dijalankan 

dengan 

terlibat 

langsung 

pada bagian 

administrasi, 

produksi dan 

pengepakan, 

juga dalam 

Bisnis keluarga 

pada saat itu 

sudah mulai 

dikenalkan 

dengan calon 

suksesor. Sejak 

dibangku SMP 

calon suksesor 

sering diajak 

pemilik usaha 

yang merupakan 

ayahnya untuk 

ikut bekerja 

seperti di 

kegiatan 

operasional 

seperti dibagian 

administrasi, 

produksi dan 

pengepakan. 

Sejak calon suksesor 

kecil orang tua sudah 

mengenalkan dengan 

bisnis keluarga ini 

dengan sering 

mengajak calon 

suksesor turut 

bekerja dalam bisnis. 

Pada awalnya calon 

suksesor hanya 

membantu pada 

bagian-bagian 

tertentu seperti 

pengepakan namun 

lama-kelamaan calon 

suksesor sudah 

mulai diajak 

berdiskusi oleh 

orang tua calon 

suksesor dalam 

menyelesaikan 

masalah, terlibat 

- - Calon suksesor 

diperkenalkan 

bisnis keluarga 

sejak kecil 

dengan 

melibatkan 

langsung dalam 

kegiatan 

operasional 

Abon Patma 

Salatiga. 
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pemesanan 

bahan baku 

maupun 

berinteraksi 

dan bekerja 

sama dengan 

pemasok, 

pelanggan 

dan 

karyawan. 

dalam pemesanan 

bahan jadi, 

berhubungan 

langsung dengan 

pelanggan, dan 

berinteraksi dengan 

karyawan. 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara calon suksesorsudah mulai 

mengenak bisnis keluarga sejak masih dibangku SMP sampai sekarang. 

Calon suksesor diajak orangtuanya untuk turut terlibat langsung membantu 

ketika jumlah pesanan sedang meningkat. Selain itu, orang tua selaku 

pemilik usaha juga memberikan bimbingan dan arahan lebih lanjut dalam 

berbagai kegiatan opersional perusahaan seperti: 

1. Bersedia menerima berbagai pengetahuan yang diberikan oleh 

pendiri/pemilik Abon Patma 

Calon suksesor mampu menerima dan melakukan apa yang 

telah orangtuanya berikan. Segala pengetahuan, kritik dan 

saran tentang cara memproses produk sudah dipahami calon 

suksesor dengan baik.Calon suksesor sudah menerima 

pengetahuan ini sejak masih SMP. Dimulai dengan dibimbing 

untuk dapat melakukan kegiatan produksi yang meliputi proses 

penyortiran abon dari serat-serat daging yang tidak terolah 

sempurna, penambahan bawang goreng dan bubuk cabai untuk 

membuat abon rasa pedas dan pengepakan produk menjadi 

kemasan 1kg  terlebih dahulu. Selain itu juga dibimbing untuk 

dapat membantu di bagian administrasi dengan membantu 

mencatat jumlah pesanan yang masuk dan tanggal kirim, 

membuat tanda terima untuk pemasok. 

2. Pemesanan bahan baku 
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Pemesanan bahan baku dilakukan dengan memesan abon yang 

sudah jadi namun masih original pada pemasok yang sudah 

bekerja sama untuk waktu yang lama. Sehingga bahan yang 

dipesan dapat langsung di antar dirumah dan tidak membuang 

banyak waktu dan biaya untuk mengambil pesanan tersebut. 

Calon suksesor sudah dibimbing untuk dapat melakukan 

pemesanan bahan baku sejak calon suksesor masih berada 

dibangku SMA hingga saat ini. 

3. Berinteraksi dengan karyawan  

Calon suksesor sudah dibimbing untuk dapat berinteraksi 

dengan karyawan dengan baik sejak masih di bangku SMP 

sampai sekarang. Saat itu calon suksesor mulai diajarkan 

mengenal satu persatu karyawan yang bekerja dalam usaha 

Abon Patma ini. Misalnya  saat menjelang hari raya, calon  

suksesor diajak pemilik turut memberikan ucapan selamat 

kepada karyawan yang merayakan, membagikan parsel dan 

THR bagi para karyawan serta menjenguk karyawan yang 

sedang sakit. Kemudian saat calon suksesor dibangku SMA,  

mulai diajarkan melakukan interaksi dengan karyawan dengan 

lebih baik dengan mulai memberikan instruksi kepada 

karyawan mengenai berapa banyak produk yang akan 

diproduksi hari itu, memberikan masukan dan arahannya 

kepada karyawan apabila karyawan melakukan kesalahan 
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sehingga kedekatan antara karyawan dan calon suksesor 

semakin dekat dan hal tersebut akan semakin memudahkan 

calon suksesor dalam memberikan instruksi.  

4. Bernegosiasi dengan pemasok 

Cara calon suksesor bernegosiasi dengan pemasok adalah 

dengan menjalin hubungan yang baik dan menjaga 

kepercayaan yang telah diberikan oleh pemasok, sehingga 

pemasok akan lebih mudah untuk diajak negoisasi baik 

mengenai harga dan kualitas produk. Biasanya calon suksesor 

melakukan komunikasi dengan pemasok via telpon. Melalui 

telepon calon suksesor bisa bernegosiasi harga pada saat harga 

bahan baku naik. Negosiasi ini dilakukan agar calon suksesor 

mendapatkan harga yang rendah dari pemasok. Calon suksesor 

sudah belajar bernegosiasi dengan pemasok ketika calon 

suksesor berada di bangku SMA. 

5. Berhubungan langsung dengan pelanggan 

Calon suksesor dibimbing untuk melakukan hubungan yang 

baik dengan pelanggan sejak SMA, seperti bersikap ramah 

pada pelanggan dan menampung kritik dan saran yang 

disampaikan pelanggan. Pelanggan biasanya menyampaikan 

keluhannya ketika produk yang diterima kurang baik misalnya 

tekstur abon yang agak hancur ataupun mengenai pengiriman 

yang tidak tepat waktu. Sehingga calon suksesor tahu apa yang 
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menjadi keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan pelanggan 

dan memahami keinginan pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa calon suksesor telah 

memenuhi kriteria pertama ini yaitu adanya proses monitoring dari orangtua untuk 

dapat menjalankan bisnis keluarga Abon Patma dan adanya pengenalan bisnis 

terhadap calon suksesor dengan melibatkan langsung pada berbagai kegiatan 

operasional. 

4.2.2. Pemahaman calon suksesor terhadap bisnis 

Pada tahap kedua adalah pemahaman suksesor terhadap bisnis merupakan 

pengetahuan yang dimiliki calon suksesor mengenai keadaan perusahaan yang 

didapat setelah melewati banyak jam kerja. Indikatornya dengan : 

a) Pemahaman bisnis calon suksesor: seberapa jauh pemahaman calon 

suksesor terhadap bisnis keluarga Abon Patma. 

b) Calon suksesor mengenal dan banyak berinteraksi dengan 

karyawan dan pihak-pihak yang terkait dengan bisnis Abon Patma 

seperti pemasok dan pelanggan. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Jawaban Responden Kriteria 2 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

2. Pemahaman 

suksesor terhadap 

bisnis 

a. Seberapa jauh 

calon suksesor 

dalam memahami 

bisnis keluarga 

Abon Patma? 

Menurut 

pemilik, 

calon 

suksesor 

sudah cukup 

baik dalam 

memahami 

bisnis 

keluarga ini. 

Calon 

suksesor 

sudah bisa 

mengikuti 

kegiatan 

operasional 

dengan baik 

di bagian 

produksi, 

pengepakan 

dan 

administrasi. 

Menurut Istri, 

calon suksesor 

sudah baik 

dalam 

memahami 

bisniskeluarga 

ini di umurnya 

yang masih 

muda. Misalnya 

calon suksesor 

bisa mengikuti 

kegiatan 

operasional 

dengan baik di 

bagian produksi, 

pengepakan dan 

administrasi 

Calon suksesor 

merasa bahwa 

pemahaman yang 

calon suksesor miliki 

mengenai bisnis 

keluarga Abon 

Patma ini sudah 

cukup baik 

meskipun masih 

harus banyak belajar 

lagi. Calon Suksesor 

sudah mampu 

bekerja dibagian 

administrasi, 

produksi dan 

pengepakan dengan 

baik. Selain itu, 

calon suksesor juga 

sudah mampu 

memberikan target 

dan arahan kepada 

karyawan dan 

memposisikan 

- - Calon suksesor 

sudah cukup 

baik dalam 

memahami 

bisnis Abon 

Patma Salatiga 

dengan 

mengikuti 

kegiatan 

operasional di 

bagian produksi, 

pengepakan dan 

administrasi. 
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karyawan untuk 

bekerja sesuai 

kemampuannya. 

b. Apakah calon 

suksesor mengenal 

dan banyak 

berinteraksi 

dengan karyawan 

dan pihak-pihak 

yang terkait 

dengan bisnis 

Abon Patma? 

Hubungan 

Calon 

suksesor 

sengan 

karyawan 

baik, calon 

suksesor 

mengenal 

semua 

karyawan dan 

dapat 

berinteraksi 

dengan pihak 

yang terkait 

yaitu 

pelanggan 

dan pemasok. 

Calon suksesor 

cukup dekat 

dengan 

karyawan yang 

bekerja dalam 

usaha ini dan 

pihak-pihak 

yang berurusan 

dengan bisnis 

ini, yaitu  

pelanggan dan 

pemasok. 

Calon Suksesor 

sudah mengenal 

pemasok dan semua 

karyawan yang 

bekerja dalam bisnis 

keluarga Abon 

Patma ini. Selain 

karena Calon 

Suksesor sudah 

mulai membantu 

dalam bisnis 

keluarga ini juga 

karena pemilik 

sering mengajak 

calon suksesor 

bersilaturahmi baik 

ke pemasok maupun 

karyawan misalnya 

ketika hari raya Idul 

Fitri. 

- - Calon suksesor 

mengenal dan 

banyak 

berinteraksi 

dengan 

karyawan dan 

pihak-pihak 

yang 

terkaitdengan 

bisnis Abon 

Patma yaitu 

pelanggan dan 

pemasok. 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa calon suksesor cukup 

memahami bisnis keluarga ini seperti : 

1. Mampu memberikan arahan dan target 

Calon suksesor sudah mampu memberikan target dan arahan 

kepada seluruh karyawan. Sehingga seluruh karyawan dapat 

memahami arahan yang diberikan serta mengetahui berapa target 

yang harus dicapai. Hal-hal yang sudah dilakukan calon suksesor 

adalah ketika ada sejumlah pesanan yang masuk untuk tanggal 

tertentu, calon suksesor mengkalkulasi dan mentarget bahwa 

dalam 1 hari harus mampu memproduksi rata-rata 100kg  agar 

dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Jumlah 

pesanan yang diterima ditulis di sebuah papan tulis yang 

diletakkan diruang produksi sehingga semua karyawan dapat 

membaca.(Lihat Lampiran 3.) 

2. Memposisikan karyawan untuk bekerja sesuai kemampuannya. 

Calon suksesor sudah dapat memposisikan karyawannya agar 

bekerja sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan job 

description yang sudah dibuat oleh pemilik. Namun job 

description ini juga dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi 

ketika terjadi penambahan maupun pengurangan karyawan 

ataupun jumlah produksi yang berubah. Bagian produksi 

bertugas untuk memproses bahan baku yang sudah disediakan 

menjadi produk yang lebih sempurna melalui proses penyortiran 
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untuk memisahkan abon dengan daging yang tidak terolah 

dengan sempurna dan kemudian diolah untuk dijadikan abon rasa 

pedas maupun original. Bagian pengepakan bertugas untuk 

mengemas abon yang sudah jadi kedalam kemasan 1kg serta 

menata kedalam peti agar mudah untuk dikirim. Sehingga 

terbentuk suasana kerja yang baik dan dapat meningkatkan 

proses produksi sehingga pesanan dapat terselesaikan dengan 

cepat.  

3. Mengenal dan bekerja sama dengan pemasok 

Calon suksesor mengenal pemasok yang bekerja sama dengan 

perusahaan dan memiliki hubungan yang baik sehinggahal ini 

memudahkan bagi calon suksesor untuk dapat bekerja sama 

dalam hal memasok bahan baku baik abon, bawang goreng dan 

bubuk cabai dalam kondisi yang baik dan tepat waktu sehingga 

bisnis calon suksesor dapat semakin berkembang. Usaha Abon 

Patma ini bekerja sama dengan 3 pemasok meliputi pemasok 

abon, pemasok bawang goreng, dan pemasok bubuk cabai. 

Hubungan baik yang terjalin antara calon suksesor dengan 

pemasok adalah seperti saat menjelang hari raya, calon suksesor 

membagikan parsel kepada para pemasok begitu pula sebaliknya. 

4. Berhubungan langsung dengan pelanggan 

Calon suksesor dibimbing untuk melakukan hubungan yang baik 

dengan pelanggan sejak SMA, seperti bersikap ramah 
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padapelanggan dan menampung kritik dan saran yang 

disampaikan pelanggan. Pelanggan biasanya menyampaikan 

keluhannya ketika produk yang diterima kurang baik misalnya 

tekstur abon yang agak hancur ataupun mengenai pengiriman 

yang tidak tepat waktu. Sehingga calon suksesor tahu apa yang 

menjadi keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan pelanggan 

dan memahami keinginan pelanggan. 

5. Mengenal seluruh karyawan 

Calon suksesor mengenal seluruh karyawan yang bekerja di 

dalam perusahaan. Tentunya ini hal yang wajib diketahui oleh 

seorang atasan, karena dengan begitu calon suksesor akan lebih 

mudah untuk mengarahkan, membimbing dan memantau kinerja 

karyawan serta mengawasi jalannya proses produksi. Jika ada 

karyawan yang melakukan kesalahan dalam bekerja, calon 

suksesor memberitahu dan memberikan arahan bagaimana yang 

seharusnya dilakukan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa calon suksesor memenuhi 

kriteria kesuksesan suksesor yang kedua yaitu memiliki pemahaman 

terhadap bisnis. 

5.2.3. Pemahaman calon suksesor terhadap dirinya sendiri 

Tahap yang ketiga adalah pemahaman calon suksesor 

tentang dirinya sendiri meliputi pemahaman tentang kekuatan dan 
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kelemahan yang berkaitan dengan pengembangkan usaha Abon Patma. 

Indikatornya dengan : 

a) Calon suksesor memiliki kemampuan untuk memahami kelemahan 

dan kekuatan dirinya untuk mengembangkan bisnis abon ini. 

b) Calon suksesor memiliki pendidikan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan usaha Abon Patma. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4. Jawaban Responden Kriteria 3 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

3. Pemahaman calon 

suksesor terhadap 

dirinya sendiri 

a. Apakah calon 

suksesor memiliki 

kemampuan untuk 

memahami 

kelemahan dan 

kekuatan dirinya 

untuk 

mengembangkan 

bisnis abon ini? 

Calon 

suksesor 

paham 

tentang 

kelemahan 

dan 

kekurangan 

dirinya dalam 

mengelola 

bisnis ini. 

Kelemahan 

calon 

suksesor 

adalah pelupa 

sehingga 

untuk 

mengatasi hal 

ini biasanya 

calon 

suksesor 

untuk 

mencatat hal-

hal penting 

Calon suksesor 

mampu untuk 

mehahami 

kelemahan dan 

kekuatan dirinya 

untuk 

mengembangka

n bisnis keluarga 

ini. Kelemahan-

nya adalah 

pelupa. Namun 

disisi lain, calon 

suksesor 

memiliki 

kelebihan yaitu 

calon suksesor 

cukup baik 

dalam 

berinterkasi 

dengan orang 

lain. 

Calon Suksesor 

memiliki kelemahan 

dalam mengingat 

sehingga untuk 

mengatasi hal ini 

calon suksesor selalu 

mencatat semua hal 

yang penting, 

misalnya jumlah 

pesanan dan tanggal 

pesanan. Di sisi lain 

kelebihan yang calon 

suksesor miliki 

adalah calon 

suksesor cukup baik 

dalam berinteraksi 

dengan orang lain 

seperti karyawan, 

pemasok, dan 

pelanggan. Sehingga 

hal ini dapat 

memudahkan Calon 

Suksesor dalam 

- - Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

memahami 

kelemahan dan 

kekuatan dirinya 

dalam 

mengembangka

n bisnisAbon 

Patma Salatiga. 
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yang harus 

dilakukan. 

berhubungan 

langsung terhadap 

mereka dalam hal 

bisnis. 

b. Apakah calon 

suksesor memiliki 

pendidikan yang 

dapat digunakan 

untuk 

mengembangkan 

usaha Abon 

Patma? 

Calon 

suksesor saat 

ini sedang 

kuliah 

mengambil 

Fakultas 

Ekonomi, 

Jurusan 

Manajemen 

dan 

diharapkan 

ilmu yang di 

dapatkan 

selama kuliah 

bisa 

menambah 

pengetahuann

ya di bisnis 

ini 

Saat ini calon 

suksesor sedang 

kuliah di Unika 

Soegijapranata 

mengambil 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis. 

Calon Suksesor 

sekarang masih 

berstatus sebagai 

mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Unika 

Soegijapranata. 

Dimana calon 

suksesor mendapat 

banyak pengetahuan 

mengenai bagaimana 

mengelola bisnis 

dengan baik, 

bagaimana caranya 

agar dapat 

meningkatkan 

loyalitas karyawan 

maupun pelanggan. 

- - Calon suksesor 

memiliki 

pendidikan yang 

dapat digunakan 

untuk 

mengembangka

n usaha Abon 

Patma Salatiga. 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pemahaman calon 

suksesor diketahui bahwa: 

1. Memahami kelemahan dalam diri 

Calon suksesor mampu memahami kelemahannya yaitu dalam 

hal mengingat dengan mencatat setiap hal-hal penting agar 

tidak terlewat misalnya jumlah pesanan dan tanggal pesanan.  

Di sisi lain, calon suksesor juga memiliki kelebihan dalam 

berinterkasi dengan karyawan, pemasok, dan pelanggan 

dengan baik. Sehingga hal ini dapat memudahkan calon 

suksesor dalam berhubungan langsung terhadap mereka dalam 

hal bisnis seperti memberikan arahan dan instruksi kepada 

karyawan, bernegosiasi mengenai harga dengan pemasok, dan 

memahami keinginan pelanggan dan menampung segala kritik 

dan saran mengenai produk. 

2. Jenjang pendidikan calon suksesor 

Saat ini calon suksesor sedang menempuh pendidikan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen dimana 

diharapkan ilmu yang didapat selama kuliah seperti 

bagaimana mengelola bisnis dengan baik, bagaimana caranya 

agar dapat meningkatkan loyalitas baik karyawan maupun 

pelanggan dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis 

keluarga ini.  
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Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa calon suksesor telah 

memenuhi kriteria kesuksesan suksesor yang ke tiga yaitu memiliki 

pemehaman terhadap dirinya sendiri dengan memahami kelemahan dan 

kekuatan dirinya untuk mengembangkan bisnis abon ini dan memiliki 

pendidikan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Abon 

Patma. 

 

5.2.4. Kemampuan calon suksesor sesuai dengan kebutuhan 

strategi bisnis. 

Pada tahap keempat yaitu kemampuan calon suksesor sesuai dengan 

kebutuhan strategi bisnis merupakan kemampuan yang dimiliki dari calon 

suksesor dan pengetahuan yang dapat mengembangkan dan memperluas pasar 

perusahaan. Indikatornya dengan: 

a) Calon suksesor telah memiliki pengalaman kerja di bisnis keluarga 

ini cukup lama. 

b) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan berbagai masalah. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Jawaban Responden Kriteria 4 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

4. Kemampuan 

suksesor sesuai 

dengan kebutuhan 

strategi bisnis. 

a. Apakah calon 

suksesor telah 

memiliki 

pengalaman kerja 

dibidang ini cukup 

lama? 

Calon 

suksesor 

sudah 

memiliki 

pengalaman 

kerja di 

bidang ini 

cukup lama. 

Sejak masih 

SMP, calon 

suksesor 

sudah mulai 

membantu di 

bidang 

produksi, 

pengepakan 

dan 

administrasi. 

Calon suksesor 

sudah cukup 

lama terjun ke 

bisnis ini yaitu 

sejak masih 

SMP sampai 

sekarang. 

Calon Suksesor 

memiliki 

pengalaman kerja 

dibidang ini cukup 

lama. Karena sejak 

calon suksesor masih 

dibangku SMP, 

orang tua calon 

suksesor sudah 

memperkenalkan 

bisnis keluarga ini 

dengan sering 

mengajak Calon 

Suksesor untuk turut 

membantu bekerja di 

bagian administrasi, 

produksi dan 

pengepakan. 

- - Calon suksesor 

telah memiliki 

pengalaman 

kerja dibidang 

ini cukup lama 

yaitu sejak 

masih di bangku 

SMP sampai 

sekarang. 

b. Apakah calon 

suksesor memiliki 

kemampuan untuk 

mengambil 

Menurut 

Pemilik, 

Calon 

suksesor 

Calon suksesor 

belum dapat 

mengambil 

keputusan 

Calon suksesor 

belum diberikan 

kewenangan dalam 

mengambil 

- - Calon suksesor 

belum diberikan 

kewenangan 

dalam 
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keputusan dalam 

menyelesaikan 

berbagai masalah? 

belum 

diberikan 

kewenangan 

dalam 

mengambil 

keputusan 

dikarenakan 

belum 

sepenuhnya 

bekerja 

dalam bisnis. 

karena belum 

memiliki 

kewenangan 

dalam hal 

tersebut. 

keputusan 

dikarenakan masih 

fokus dalam 

studinya sehingga 

belum sepenuhnya 

bekerja dalam bisnis 

keluarga ini. Namun 

calon suksesor 

sering diajak 

berdiskusi dan 

dimintai pendapat 

oleh pemilik 

mengenai 

permasalahan yang 

terjadi. 

mengambil 

keputusan. 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa: 

1. Pengalaman kerja calon suksesor 

Calon suksesor memiliki pengalaman kerja dibidang ini cukup 

lama. Karena sejak masih dibangku SMP sampai sekarang, 

orang tua sudah memperkenalkan bisnis keluarga ini dengan 

sering mengajak calon suksesor untuk turut membantu bekerja, 

di bidang produksi, administrasi dan pengepakan.Calon 

suksesor ketika waktu luang diajak untuk membantu terutama 

ketika jumlah pesanan meningkat. Ketika masih SMP, calon 

suksesor diajak membantu pada bagian produksi seperti 

menyortir abon, mencampur bahan-bahan baku untuk dijadikan 

abon rasa pedas, dan mengemas abon menjadi kemasan 1kg. 

Pada saat dibangku SMA, calon suksesor mulai dibimbing 

untuk dapat melakukan pemesanan bahan baku dan menerima 

pesanan dari pelanggan.  

2. Kemampuan calon suksesor dalam mengambil keputusan 

Calon suksesor belum diberikan kewenangan dalam mengambil 

keputusan dalam menyelesaikan berbagai masalah karena calon 

suksesor masih fokus dalam studinya dan belum sepenuhnya 

bekerja dalam bisnis keluarga ini. Namun calon suksesor sering 

diajak berdiskusi dan dimintai pendapat oleh pemilik mengenai 

permasalahan yang terjadi. Ketika ekspedisi yang digunakan 
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mengalami penurunan performa pada hari-hari besar, calon 

suksesor memberikan masukannya untuk bekerja sama dengan 

ekspedisi lain yang lebih baik namun dengan harga yang lebih 

mahal dengan tujuan agar pesanan pelanggan dapat sampai 

tepat waktu kepada pemilik terlebih dahulu dan meminta 

pendapat dari pemilik mengenai masukannya tersebut. 

Pada tahap keempat ini, calon suksesor dikatakan belum memenuhi 

kriteria karena sudah memiliki pengalaman kerja dibidang ini namun 

belum memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan berbagai masalah. 

 

5.2.5. Calon suksesor mampu mengendalikan anggota keluarga. 

Tahap yang kelima merupakan kemampuan dari calon suksesor untuk 

mengendalikan dan memimpin anggota keluarga yang aktif dalam usaha Abon 

Patma. Indikatornya dengan: 

a) Calon suksesor memiliki kemampuan dalam memimpin anggota 

keluarga yang aktif dalam bisnis. 

b) Kemampuan calon suksesor dalam memimpin anggota keluarga 

untuk dapat membantu mencapai target. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Jawaban Responden Kriteria 5 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

5. Calon suksesor 

mampu 

mengendalikan 

anggota keluarga 

a. Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dalam 

memimpin 

anggota 

keluarga yang 

aktif dalam 

bisnis? 

Calon 

suksesor 

belum 

memiliki 

kemampuan 

untuk untuk 

memimpin 

anggota 

keluarga 

yang aktif. 

Misalnya 

dalam 

menyelesaika

n suatu 

permasalahan 

yang terjadi 

dalam bisnis 

keluarga ini, 

biasanya 

calon 

suksesor 

masih 

meminta 

Calon suksesor 

belum bisa 

memimpin 

anggota 

keluarga yang 

bekerja dalam 

usaha ini karena 

masih sibuk 

menyelesaikan 

studinya 

sehingga belum 

sepenuhnya 

memberikan 

waktunya untuk 

bekerja di bisnis 

keluarga ini. 

Calon suksesor 

belum memiliki 

kemampuan untuk 

memimpin karena 

masih masih sibuk 

menyelesaikan 

studinya dan masih 

kurang percaya diri. 

- - Calon suksesor 

belum memiliki 

kemampuan 

dalam 

memimpin 

anggota 

keluarga yang 

aktif dalam 

bisnis. 
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bantuan dari 

pemilik dan 

istri untuk 

memberikan 

pendapatnya. 

b. Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dalam 

memimpin 

anggota 

keluarga untuk 

dapat 

membantu 

mencapai 

target? 

Calon 

suksesor 

belum 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

memimpin 

keluarga 

dalam 

mencapai 

target karena 

masih merasa 

belum 

percaya diri 

dan masih 

dibawah 

bimbingan 

pemilik. 

Calon suksesor 

masih banyak 

belajar dan 

belum mampu 

memimpin 

keluarga dalam 

mencapai target 

Calon suksesor 

belum memiliki 

kemampuan untuk 

memimpin keluarga 

untuk mencapai 

target, karena masih 

sibuk menyelesaikan 

studinya sehingga 

belum sepenuhnya 

memberikan 

waktunya untuk 

bekerja di bisnis 

keluarga ini tetapi 

calon suksesor turut 

terlibat membantu 

dalam pencapaian 

target tersebut. 

- - Calon suksesor 

belum memiliki 

kemampuan 

dalam 

memimpin 

anggota 

keluarga untuk 

dapat membantu 

mencapai target 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa : 

1. Calon suksesor belum mampu memimpin anggota keluarga 

yang bekerja yaitu orang tuanya dalam hal mencapai target 

karena calon suksesor belum sepenuhnya terjun ke dalam bisnis 

keliuarga ini karena masih fokus dalam menyelesaikan 

studinya dan belum memiliki kepercayaan diri sehingga calon 

suksesor masih berada di bawah pimpinan pemilik. 

2. Calon suksesor belum memiliki kemampuan untuk memimpin 

keluarga untuk mencapai target tersebut. Meskipun demikian, 

calon suksesor turut terlibat dalam membantu pemilik untuk 

mencapai target. Misalnya ketika jumlah pesanan meningkat, 

calon suksesor membantu pemilik dalam memberikan target 

dan arahannya kepada karyawan agar karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa calon suksesor belum 

memenuhi kriteria ini karena calon suksesor belum mampu dalam 

memimpin anggota keluarga yang aktif dalam bisnis dan dalam mencapai 

target. 
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5.2.6. Calon suksesor mampu mengelola sumber daya manusia 

perusahaan untuk melengkapi kebutuhannya. 

Tahap ini adalah calon suksesor mampu mengelola sumber daya manusia 

perusahaan untuk melengkapi kebutuhannya merupakan kemampuan dari calon 

suksesor untuk mengendalikan karyawan untuk melakukan sesuatu yang sesuai 

atau untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.Indikatornya dengan: 

a) Calon suksesor mampu mengelola karyawan dengan efektif dalam 

mengatur dan memposisikan karyawan pada bagian yang sesuai 

dengan kemampuannya. 

b) Kemampuan calon suksesor dalam memberikan target dan arahan 

kepada karyawan. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.7. Jawaban Responden Kriteria 6 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

6. Calon 

Suksesor 

mampu 

mengendalika

n sumber 

daya manusia 

perusahaan 

untuk 

melengkapi 

kebutuhannya 

a. Apakah calon 

suksesor 

mampu 

mengelola 

karyawan 

dengan 

efektif dalam 

mengatur dan 

memposisika

n karyawan 

pada bagian 

yang sesuai 

dengan 

Calon suksesor 

mampu mengatur 

karyawannya 

seperti 

memposisikan 

karyawan sesuai 

dengan 

kemampuannya. 

Sehingga 

pekerjaan dapat 

terselesaikan 

dengan baik dan 

tepat waktu. 

Dalam mengatur 

karyawan, Calon 

suksesor sudah 

baik. Seperti 

memposisikan 

karyawan sesuai 

kemampuannya 

sehingga 

karyawan dapat 

menyelesaikan 

tugasnya dengan 

baik saat 

pesanan banyak. 

Calon suksesor 

mampu dalam 

mengatur dan 

memposisikan 

karyawan sesuai 

dengan 

kemampuannya. 

Calon 

suksesor 

mengatur 

karyawan 

untuk bekerja 

di posisinya 

masing-

masing sesuai 

kemampuan. 

Calon 

suksesor 

dapat 

mengatur dan 

mengarahkan 

karyawan. 

Misalnya apa 

yang harus 

dikerjakan. 

Calon suksesor 

mampu 

mengelola 

karyawan 

dengan efektif 

dalam mengatur 

dan 

memposisikan 

karyawan pada 

bagian yang 

sesuai dengan 

kemampuannya 
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kemampuann

ya? 

b. Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dalam 

memberikan 

target dan 

arahan 

kepada 

karyawan? 

Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dalam 

memberikan 

target dan arahan 

kepada 

karyawannya. 

Misalnya dapat 

memberikan 

target untuk 

dapat 

memproduksi 

sejumlah tertentu 

dan memberikan 

arahan kepada 

karyawan yang 

melakukan 

kesalahan. 

Calon suksesor 

bisa 

mengarahkan 

karyawannya. 

Seperti memberi 

contoh kepada 

karyawannya 

bagaimana 

memproduksi 

produk dengan 

baik. 

Calon suksesor 

mampu dalam 

memberikan 

target dan arahan 

kepada karyawan. 

Contohnya ketika 

ada sejumlah 

pesanan yang 

masuk untuk 

tanggal tertentu 

Calon Suksesor 

mengkalkulasi 

dan mentarget 

bahwa dalam 1 

hari harus mampu 

memproduksi 

sejumlah tertentu 

agar dapat 

memenuhi 

permintaan 

pelanggan tepat 

waktu.  

Calon 

suksesor 

selalu 

mengarahkan 

karyawan 

agar dapat 

memenuhi 

target tepat 

waktu. 

Karyawan 

selalu di 

arahkan calon 

suksesor agar 

target bisa 

terpenuhi 

tepat waktu. 

Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dalam 

memberikan 

target dan 

arahan kepada 

karyawan 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa calon suksesor 

mampu mengendalikan sumber daya manusia perusahaan untuk 

melengkapi kebutuhannya yaitu: 

1. Calon suksesor dapat mengatur dan memposisikan karyawan 

pada bagian yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya 

memberikan instruksi sesuai dengan job description karyawan 

agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  

Job description sebagai berikut : 

a. Bagian Produksi 

Pada bagian ini meliputi beberapa tahap yaitu : 

- Penyortiran 

Tahap ini merupakan tahap pemisahan abon dengan 

serat daging lainnya yang tidak terolah dengan 

sempurna sehingga dari segi bentuk dan tekstur tidak 

dapat digunakan. 

- Pencampuran bahan baku 

Setelah melalui tahap penyortiran, tahap berikutnya 

yang dilakukan adalah mencampur bahan baku yang 

digunakan untuk pembuatan abon rasa pedas 

meliputi abon rasa original, bawang goreng, dan 

bubuk cabai. 
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2. Calon suksesor memiliki kemampuan dalam memberikan target 

dan arahan kepada karyawan. Ketika ada sejumlah pesanan 

yang masuk untuk tanggal tertentu calon suksesor mampu 

mengkalkulasi dan mentarget agar dapat memenuhi permintaan 

pelanggan tepat waktu sehingga pesanan dapat terselesaikan 

dengan tepat waktu.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa calon suksesor 

memenuhi kriteria ke enam yaitu calon suksesor mampu mengelola 

sumber daya manusia perusahaan untuk melengkapi kebutuhannya. 

5.2.7. Calon suksesor memiliki keinginan untuk memimpin 

yang bersumber dari diri sendiri 

Tahap ketujuh adalah calon suksesor memiliki keinginan untuk memimpin 

yang bersumber dari diri sendiri, merupakan keinginan dari calon suksesor untuk 

memimpin dalam perusahaan tanpa paksaan dan bersumber dari calon suksesor 

sendiri. Indikatornya dengan: 

a) Calon suksesor atau penerus memiliki keinginan untuk mengelola 

dan menjalankan bisnis keluarga dari dirinya sendiri. 

b) Calon suksesor memiliki kemampuan dan keinginan untuk 

memimpin dan membimbing karyawannya. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.8. Jawaban Responden Kriteria 7 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

7. Calon Suksesor 

memiliki 

keinginan untuk 

memimpin dalam 

perusahaan tanpa 

paksaan dan 

bersumber dari 

suksesor sendiri. 

a. Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

keinginan 

untuk 

mengelola dan 

menjalankan 

bisnis keluarga 

dari dirinya 

sendiri? 

Menurut 

pemilik, 

calon 

suksesor 

memiliki 

keinginan 

untuk 

menjalankan 

bisnis ini. 

Pada saat 

akan masuk 

kuliah, calon 

suksesor 

memilih 

untuk 

mengambil 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis agar 

bisa belajar 

dan lebih 

mengenai 

bisnis yang 

Calon suksesor 

ada keinginan 

untuk 

menjalankan 

bisnis ini. 

Calon suksesor 

memiliki keinginan 

dari dalam dirinya 

sendiri untuk 

menjalankan bisnis 

keluarga ini selain 

karena sudah tertarik 

dengan bisnis ini, 

calon suksesor juga 

merasa sebagai anak 

sulung calon 

suksesor memiliki 

tanggung jawab 

untuk dapat 

meneruskan bisnis 

keluarga ini. 

- - Calon suksesor 

memiliki 

keinginan untuk 

memimpin 

dalam 

perusahaan 

tanpa paksaan 

dan bersumber 

dari suksesor 

sendiri 
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akan 

dijalankan. 

b. Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dan keinginan 

untuk 

memimpin dan 

membimbing 

karyawannya? 

Calon 

suksesor 

memiliki 

kemampuan 

dan 

keinginan 

dalam 

memimpin 

dan 

membimbing 

karyawannya 

agar 

karyawannya 

dapat terus 

berkembang. 

Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan dan 

keinginan dalam 

memimpin dan 

membimbing 

karyawannya 

agar 

karyawannya 

dapat terus 

berkembang. 

Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan dan 

keinginan untuk 

memimpin dan 

membimbing 

karyawan dengan 

tujuan agar 

karyawan-karyawan 

yang bekerja dalam 

bisnis ini dapat terus 

berkembang menjadi 

lebih baik dan 

otomatis dapat 

membantu 

mengembangkan 

usaha ini dengan 

lebih baik. 

- - Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan dan 

keinginan untuk 

memimpin dan 

membimbing 

karyawannya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa: 

1. Ketertarikan calon suksesor dengan bisnisnya 

Calon suksesor memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri 

untuk menjalankan bisnis keluarga ini selain sudah memiliki 

ketertarikan dengan bisnis ini cukup lama yaitu sejak pertama 

kali diajak turut membantu oleh kedua orangtuanya yaitu saat 

masih di bangku SMP. Pada saat masuk kuliah, calon suksesor 

berminat untuk masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 

harapan ilmu yang didapat selama kuliah bisa di terapkan 

dalam menjalankan usahanya. 

2. Rasa tanggung jawab moral calon suksesor 

Calon suksesor juga merasa sebagai anak sulung  memiliki 

tanggung jawab untuk dapat meneruskan bisnis keluarga ini. 

Hal ini tentunya karena calon suksesor harus melanjutkan 

tanggung jawab keluarga untuk membantu mengembangkan 

usaha atau bisnis keluarganya untuk kelangsungan hidup masa 

depan. 

3. Kemampuan membimbing dan memimpin karyawan 

Calon suksesor juga memiliki kemampuan dan keinginan untuk 

memimpin dan membimbing karyawan dengan tujuan agar 

karyawan-karyawan yang bekerja dalam bisnis ini dapat terus 
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berkembang menjadi lebih baik dan otomatis dapat membantu 

mengembangkan usaha ini dengan lebih baik. 

Dengan demikian calon suksesor telah memenuhi kriteria tersebut 

dengan memiliki keinginan untuk mengelola dan menjalankan bisnis 

keluarga dari dirinya sendiri dan calon suksesor memiliki kemampuan 

yang menjadi bekal untuk melanjutkan perusahaan. 

5.2.8. Calon suksesor dihormati oleh karyawan yang bukan 

keluarga, pemasok, pelanggan, anggota keluarga dan 

lain-lainnya. 

Tahap keenam adalah calon suksesor dihormati oleh karyawan yang bukan 

keluarga, pemasok, pelanggan, anggota keluarga dan lain-lainnya. Merupakan 

pendapat dan instruksi dari calon suksesor yang dapat diterima oleh karyawan 

yang bukan keluarga, pemasok, pelanggan, anggota keluarga, dan lain-lainnya. 

Indikatornya dengan: 

a) Calon suksesor  “dihargai” oleh karyawannya: instruksi dari calon 

suksesor diterima dan dilaksanakan oleh karyawan-karyawannya. 

b) Calon suksesor “dihargai” oleh pemasok: pendapat yang dimiliki 

calon suksesor dapat diterima dan dihargai oleh pemasok. 

c) Calon suksesor “dihargai” oleh anggota keluarga lain: masukan 

dari calon suksesor didengarkan oleh anggota keluarga yang lain. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.9. Jawaban Responden Kriteria 8 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

8. Suksesor dihormati 

oleh karyawan yang 

bukan keluarga, 

pemasok, 

pelanggan, anggota 

keluarga, dan lain-

lainnya. 

a. Apakah instruksi 

dari calon suksesor 

diterima dan 

dilaksanakan oleh 

karyawan-

karyawannya? 

Instruksi 

calon 

suksesor 

dilakukan 

oleh para 

karyawan. 

Seperti saat 

memberikan 

instruksi 

untuk bekerja 

lebih cepat 

karena 

jumlah 

pesanan yang  

banyak dan 

saat meminta 

karyawan 

lebih teliti 

dan fokus 

dalam 

bekerja. 

Calon suksesor 

memberikan 

masukan dan 

arahan dan 

karyawan. 

Setiap instruksi 

ataupun masukan 

yang calon suksesor 

berikan kepada 

karyawan didengar 

dan diterima dengan 

baik oleh karyawan 

yang bekerja dalam 

bisnis keluarga ini. 

Misalnya instruksi 

untuk memproduksi 

sejumlah pesanan 

tertentu dengan 

cepat karena jumlah 

pesanan yang 

banyak. 

Instruksi dari 

calon 

suksesor 

selalu 

diterima dan 

dilaksanakan 

karyawan. 

Karyawan 

semua selalu 

menerima 

intruksi atau 

perintah dari 

calon 

suksesor. 

Instruksi dari 

calon suksesor 

diterima dan 

dilaksanakan 

oleh karyawan-

karyawannya. 
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b. Jika terjadi 

permasalahan 

dengan pemasok, 

apakah pendapat 

yang dimiliki calon 

suksesor dapat 

diterima dan 

dihargai oleh 

pemasok? 

Hubungan 

calon 

suksesor 

dengan 

pemasok 

sudah terjalin 

lama dan 

baik, jadi 

pendapat dari 

calon 

suksesor 

selalu 

dihargai dan 

diterima oleh 

pemasok. 

Pendapat calon 

suksesor 

diterima oleh 

pemasok, karena 

hubungan calon 

suksesor dengan 

pemasok terjalin 

dengan baik. 

Pendapat yang 

dimilikicalon 

suksesor mengenai 

permasalahan yang 

terjadi diterima dan 

dihargai oleh 

pemasok karena 

calon suksesorsudah 

mengenal pemasok 

cukup lama dan 

hubungan yang 

terjalin antara calon 

suksesor dan 

pemasok baik. 

- - Pendapat yang 

dimiliki calon 

suksesor 

diterima dan 

dihargai oleh 

pemasok 

c. Apakah masukan 

dari calon suksesor 

didengarkan oleh 

anggota keluarga 

yang lain? 

Anggota 

keluarga 

menerima 

masukan 

yang 

diberikan 

oleh calon 

suksesor. 

Misalnya 

ketika terjadi 

masalah-

masalah 

Masukan yang 

diberikan oleh 

calon suksesor 

selalu diterima 

dan dihargai. 

Anggota keluarga 

calon suksesor selalu 

mendukung dan 

mendengarkan 

masukan yang 

disampaikan oleh 

calon suksesor. 

Apabila masukan 

yang calon suksesor 

berikan kurang tepat, 

orang tua calon 

suksesor juga 

- - Masukan dari 

calon suksesor 

didengarkan 

oleh anggota 

keluarga yang 

lain 
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tertentu 

dalam usaha, 

calon 

suksesor 

biasanya 

menyampaik

an pendapat 

dan 

masukannya 

untuk 

masalah 

tersebut. 

terkadang 

memberikan 

pendapatnya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa: 

1. Hubungan calon suksesor dengan karyawan 

Setiap instruksi ataupun masukan yang diberikan oleh calon 

suksesor kepada karyawan didengar dan diterima dengan baik 

oleh karyawan yang bekerja dalam bisnis keluarga ini. Seperti 

saat memberikan instruksi untuk bekerja lebih cepat dari 

biasanya rata-rata 100kg per hari menjadi 140kg per hari karena 

jumlah pesanan yang  banyak dan meminta karyawan lebih teliti 

dan fokus dalam bekerja dengan tujuan agar pesanan dapat segera 

terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

2. Hubungan calon suksesor dengan pemasok 

Pendapat yang dimiliki calon suksesor mengenai permasalahan 

yang terjadi diterima dan dihargai oleh pemasok karena calon 

suksesor sudah mengenal pemasok sudah cukup lama dan 

hubungan yang terjalin antara calon suksesor dengan pemasok 

baik.Ketika calon suksesor menyampaikan keluhannya mengenai 

produk yang diterima kurang baik dan meminta pemasok untuk 

lebih teliti dalam memproduksi produk, kemudian dalam hal 

bernegosiasi harga ketika bahan baku yang digunakan untuk 

memproduksi produk naik, calon suksesor meminta agar harga 

yang diberikan pemasok tidak terlalu tinggi. Hasil negosiasi 

dalam hal ini adalah mengambil harga tengah.Apabila 

kenaikannya Rp.20.000, setelah negosiasi menjadi Rp.10.000. 
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3. Hubungan calon suksesor dengan keluarga 

Anggota keluarga selalu mendukung dan mendengarkan masukan 

calon suksesor. Apabila masukan yang diberikan calon suksesor 

kurang tepat, orang tua juga terkadang memberikan pendapatnya. 

Misalnya ketika ekspedisi yang digunakan mengalami penurunan 

kualitas, calon suksesor memberikan masukannya untuk bekerja 

sama dengan ekspedisi lain yang lebih baik dengan tujuan agar 

pesanan pelanggan dapat sampai tepat waktu. 

 

Calon suksesor dapat dikatakan telah memenuhi kriteria tersebut 

karena calon suksesor “dihargai” oleh karyawannya: instruksi dari calon 

suksesor diterima dan dilaksanakan oleh karyawan-karyawannya, calon 

suksesor “dihargai” oleh pemasok: pendapat yang dimiliki calon suksesor 

dapat diterima dan dihargai oleh pemasok, calon suksesor “dihargai” oleh 

anggota keluarga lain: masukan dari calon suksesor didengarkan oleh 

anggota keluarga yang lain. 

 

5.2.9. Calon suksesor dapat mengontrol ownership dan 

kepemimpinan dengan stakeholder perusahaan 

Tahap berikutanya adalah calon suksesor dapat mengontrol ownership 

dan kepemimpinan dengan stakeholder perusahaan. Merupakan kemampuan dari 

calon suksesor dalam memiliki kontrol ownership yang cukup untuk menguasai 
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perusahaan dan dapat memimpin stakeholder perusahaan (karyawan, pemasok, 

pelanggan) sesuai kehendaknya.Indikatornya dengan : 

a) Calon suksesor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

anggota keluarga lain dalam pengambilan keputusan. 

b) Dapat menjalin hubungan baik dengan stakeholder perusahaan 

(karyawan, pemasok, pelanggan). 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.10. Jawaban Responden Kriteria 9 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

9. Suksesor dapat 

mengontrol 

ownership dan 

kepemimpinan 

dengan 

stakeholder 

perusahaan. 

a. Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

mempengaruhi 

anggota 

keluarga lain 

dalam 

pengambilan 

keputusan? 

Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

mempengaruhi 

anggota 

keluarga lain 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

meskipun 

belum 

diberikan 

kewenangan 

dalam 

mengambil 

keputusan 

karena masih 

belum 

sepenuhnya 

bekerja 

didalam bisnis. 

Calon 

suksesor 

memberikan 

pendapat dan 

masukannya 

dalam 

berbagai 

pengambilan 

keputusan 

meskipun 

belum 

diberikan 

kewenangan 

dalam 

mengambil 

keputusan. 

Calon suksesor sudah 

mampu untuk 

mempengaruhi 

anggota keluarga 

dalam mengambil 

keputusan meskipun 

dalam memutuskan 

masih meminta 

pendapat pemilik dan 

istri pemilik terlebih 

dahulu karena belum 

diberikan 

kewenangan dalam 

mengambil 

keputusan. 

- - Calon suksesor 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

mempengaruhi 

anggota 

keluarga lain 

dalam 

pengambilan 

keputusan 
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b. Apakah calon 

suksesor dapat 

menjalin 

hubungan baik 

dengan 

stakeholder 

perusahaan 

(karyawan, 

pemasok, 

pelanggan)? 

Hubungan 

calon suksesor 

dengan semua 

pihak yang 

terkait dalam 

usaha ini yaitu 

karyawan, 

pemasok dan 

pelanggan 

terjalin dengan 

baik. 

Calon 

suksesor 

menjalin 

hubungan 

baik dengan 

karyawan, 

pemasok dan 

pelanggan. 

Calon suksesorsudah 

mengenal stakeholder 

perusahaan yaitu 

karyawan, pemasok, 

dan pelanggan untuk 

waktu yang cukup 

lama dan menjalin 

hubungan yang baik 

dengan mereka. 

- - Calon suksesor 

dapat menjalin 

hubungan baik 

dengan 

stakeholder 

perusahaan 

(karyawan, 

pemasok, 

pelanggan) 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa: 

1. Kemampuan untuk mempengaruhi anggota keluarga lain dalam 

pengambilan keputusan 

Calon suksesor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

anggota keluarga lain dalam pengambilan keputusan dengan 

memberikan masukan dan pendapatnya meskipun calon 

suksesor belum diberikan kewenangan dalam mengambil 

keputusan karena masih belum sepenuhnya bekerja didalam 

bisnis. Hal yang dilakukan calon suksesor adalah ketika akan 

menggunakan ekspedisi yang lain dikarenakan ekspedisi yang 

biasanya mengalami penurunan performa, calon suksesor 

menyampaikan pendapatnya ini terlebih dahulu dan meminta 

persetujuan dari pemilik. 

2. Hubungan calon suksesor dengan Stakeholder perusahaan 

Calon suksesor juga sudah mengenal stakeholder perusahaan 

yaitu pemasok, pelanggan, dan karyawan untuk waktu yang 

cukup lama dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. 

Saat menjelang hari raya, calon  suksesor diajak pemilik dan 

istri pemilik untuk turut memberikan ucapan selamat kepada 

karyawan dan pemasok yang merayakan, membagikan parsel 

ke pemasok dan THR bagi para karyawan serta menjenguk 

karyawan yang sedang sakit. Calon suksesor juga memiliki 

hubungan yang baik dengan pelanggan dengan selalu bersikap 
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ramah dan menghargai dan menerima masukan serta 

memahami keinginan pelanggan. Seperti saat pelanggan 

memberikan keluhannya mengenai produk yang diterima 

kurang baik, calon suksesor menerima keluhan yang 

disampaikan pelanggan dan lebih mengontrol kembali bahan 

baku yang diterima dan mengawasi kinerja karyawan dalam 

memproses produk atau ketika terjadi keterlambatan 

pengiriman, calon suksesor akan menanyakan hal tersebut 

kepada pihak ekspedisi mengenai penyebab atas keterlambatan 

tersebut. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa calon suksesor telah 

memenuhi kriteria di atas dengan memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi anggota keluarga laindalam pengambilan keputusan dan 

dapat menjalin hubungan baik dengan stakeholder perusahaan (karyawan, 

pemasok, pelanggan). 
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4.2.10. Calon suksesor fokus pada masa depan bisnis keluarga 

Tahap terakhir adalah calon suksesor fokus pada masa depan bisnis 

keluarga. Merupakan kemampuan calon suksesor untuk  berkonsentrasi hanya 

pada bisnis keluarga dan tidak terpecah perhatiannya dalam menjalankan 

tanggung jawabnya sebagai pemimpin Abon Patma untuk mencapai rencana ke 

depannya. Indikatornya dengan: 

a) Calon suksesor bersedia bekerja “full-time” dalam usaha Abon 

Patma. 

b) Calon suksesor fokus dalam mencapai rencana ke depannya dan 

tidak memiliki usaha atau bisnis sampingan lainnya. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.11. Jawaban Responden Kriteria 10 

Pertanyaan Jawaban  KESIMPULAN 

Pemilik Istri Pemilik Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 

10. Suksesor fokus pada 

masa depan bisnis 

keluarga. 

a. Apakah calon 

suksesor sudah 

bekerja full-time 

dalam bisnis 

keluarga Abon 

Patma? 

Belum bisa 

full time, 

karena calon 

suksesor 

masih kuliah 

dan sedang 

menyelesaika

n skripsi. 

Karena masih 

kuliah, Calon 

suksesor 

belum bisa full 

time bekerja 

dan masih 

fokus 

menyelesaikan 

skripsi. 

Calon suksesor belum 

bisa bekerja full time 

dalam bisnis keluarga 

ini karena calon 

suksesor masih 

berstatus mahasiswa 

semester akhir yang 

sedang menyelesaikan 

skripsi. 

- - Calon suksesor 

belum bekerja 

full-time dalam 

bisnis keluarga 

Abon Patma 

b. Apakah calon 

suksesor fokus 

dalam mencapai 

rencana ke depannya 

dan tidak memiliki 

usaha atau bisnis 

sampingan lainnya? 

Saat ini 

Calon 

suksesor 

masih fokus 

menyelesai-

kan 

skripsinya 

sehingga 

belum dapat 

fokus 

sepenuhinya 

Calon suksesor 

tidak memiliki 

usaha lain, 

namun saat ini 

masih fokus 

untuk 

menyelesaikan 

studinya. 

Calon suksesor tidak 

memiliki usaha atau 

bisnis sampingan lain. 

Namun calon suksesor 

memiliki kesibukan 

yang lain yaitu 

menyelesaikan skripsi. 

- - Calon suksesor 

fokus dalam 

mencapai 

rencana ke 

depannya dan 

tidak memiliki 

usaha atau 

bisnis 

sampingan 

lainnya, namun 

masih fokus 
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dalam 

menyelesaikan 

skripsinya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa : 

1. Calon suksesorbelum bisa bekerja full time dalam bisnis keluarga 

ini karena masih berstatus mahasiswa semester akhir yang 

sedang menyelesaikan skripsi. Selama ini calon suksesor masih 

sibuk dengan bimbingan-bimbingan di kampus dan fokus untuk 

menyelesaikan skripsinya. 

2. Calon suksesor juga belum dapat fokus sepenuhnya dalam bisnis 

karena masih fokus menyelesaikan skripsi meskipun tidak 

memiliki usaha lainnya. 

Pada kriteria ini, calon suksesor belum dapat memenuhi karena calon 

suksesor belum dapat bekerja “full-time” dalam usaha Abon Patma karena 

masih menyelesaikan skripsinya dan calon suksesor juga belum dapat fokus 

dalam mencapai rencana ke depannya karena masih fokus menyelesaikan 

skripsinya meskipun calon suksesor tidak memiliki usaha atau bisnis 

sampingan lainnya. 
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Tabel 4.12. Rekapitulasi Jawaban Responden 

Kriteria Kesuksesan Suksesor Memenuhi atau Belum Memenuhi 

1. Bimbingan pendiri terhadap calon 

suksesor 
Memenuhi 

2. Pemahaman calon suksesor terhadap 

bisnis 
Memenuhi 

3. Pemahaman calon suksesor terhadap 

dirinya sendiri 
Memenuhi 

4. Kemampuan calon suksesor sesuai 

dengan strategi bisnis 
Belum Memenuhi 

5. Calon suksesor mampu mengendalikan 

anggota keluarga 
Belum Memenuhi 

6. Calon suksesor mampu mengendalikan 

sumber daya manusia perusahaan untuk 

melengkapi kebutuhannya 

Memenuhi 

7. Calon suksesor memiliki keinginan 

untuk memimpin yang bersumber dari diri 

sendiri 

Memenuhi 

8. Calon suksesor dihormati oleh 

karyawan yang bukan keluarga, pemasok, 

pelanggan, anggota keluarga dan lain-

lainnya. 

Memenuhi 

9. Calon suksesor dapat mengontrol 

ownership dan kepemimpinan dengan 

stakeholder perusahaan 

Memenuhi 

10. Calon suksesor fokus pada masa depan 

bisnis keluarga 
Belum Memenuhi 

Sumber: Data Primer yang Diolah(2017) 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden mengenai kriteria 

kesuksesan calon suksesor pada bisnis keluarga Abon Patma Salatiga, calon 

suksesor sudah memenuhi tujuh dari sepuluh kriteria antara lain, Bimbingan 

pendiri terhadap calon suksesor, Pemahaman calon suksesor terhadap bisnis, 

Pemahaman calon suksesor terhadap dirinya sendiri, Calon suksesor mampu 

mengendalikan sumber daya manusia perusahaan untuk melengkapi 

kebutuhannya, Calon suksesor memiliki keinginan untuk memimpin yang 

bersumber dari diri sendiri, Calon suksesor dihormati oleh karyawan yang bukan 
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keluarga, pemasok, pelanggan, anggota keluarga dan lain-lainnya, dan Calon 

suksesor dapat mengontrol ownership dan kepemimpinan dengan stakeholder 

perusahaan. Sedangkan kriteria yang belum terpenuhi yaitu Kemampuan calon 

suksesor sesuai dengan strategi bisnis, Calon suksesor mampu mengendalikan 

anggota keluarga,  dan Calon suksesor fokus pada masa depan bisnis keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


