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BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Kacang Mete Pauline adalah sebuah bisnis keluarga yang melakukan 

kegiatan usaha berupa produksi produk kacang mete dari bahan baku mentah 

kacang mete berupa gelondong mete yang masih berkulit sampai menjadi produk 

kacang mete siap olah yang biasa disebut OC. Kacang Mete Pauline beralamat di 

Jalan Yos Sudarso No 29 Rembang. Bisnis ini didirikan oleh Hary Santoso pada 

tahun 1993. 

 

Gambar 4.1. Produk Kacang Mete Pauline 
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Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kacang Mete Pauline 

 

Visi Kacang Mete Pauline: 

1. Menjadi perusahaan industri kacang mete yang senantiasa mampu 

bersaing dan tumbuh berkembang.  

2. Menjadi perusahaan terkemuka di bidang bisnis dengan mengutamakan 

pelayanan penjualan yang terbaik untuk custumer.  

3. Memasarkan usaha kacang mete ke tingkat internasional 

 

Misi Kacang Mete Pauline: 

1. Melayani para pelanggan dengan baik. 

2. Memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat. 

3. Memberikan produk dengan kualitas yang terbaik.  

4. Menjaga kepercayaan para pelanggan. 

5. Menciptakan produk yang berbeda dari perusahaan lain. 

 

Bagian produksi Bagian pemasaran Bagian packing 

Pimpinan  
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan kepada 2 pemilik, 2 

calon penerusdan 2 karyawannya. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan 

gambaran umum responden pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden   

 

Keterangan Pemilik Calon Penerus Karyawan 

F % F % F % 

Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

1 

1 

 

50% 

50% 

 

1 

 1 

 

50% 

50% 

 

0 

2 

 

0% 

100% 

Pendidikan: 

a. SMP 

b. SMA 

 

0 

2 

 

0% 

100% 

 

0 

2 

 

0% 

100% 

 

1 

1 

 

50% 

50% 

Usia: 

a. <25 th 

b. 25-50 th 

c. >50 th 

 

0 

1 

1 

 

0% 

50% 

50% 

 

1 

1 

0 

 

50% 

50% 

0% 

 

0 

2 

0 

 

0% 

100% 

0% 

Status Menikah: 

a. Menikah 

b. Tidak Menikah 

 

2 

0 

 

100% 

0% 

 

0 

2 

 

0% 

100% 

 

2 

0 

 

100% 

0% 

Lama Bekerja: 

a. > 10 tahun 

b. 0 thun 

 

2 

0 

 

100% 

0% 

 

0% 

2 

 

0% 

100% 

 

2 

0 

 

100% 

0% 

          Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata responden 

yang menjadi pemilik pada penelitian ini adalah suami istri sedangkan 

karyawannya yang berjenis kelamin perempuan 2 orang (100%) Sebagian besar 

karyawan adalah berpendidikan SMP dan SMA  (50%). Usia karyawan berkisar 
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antara 25-50tahun (100%).   Sedangkan untuk status pernikahan karyawan 100% 

sudah menikah. Lama bekerja semua pemilik dan karyawan >10 tahun. 

 

4.3. Hasil Analisis 

4.3.1. Tahap 1: Pre Business Stage 

Pada tahap ini, calon penerus mulai bersinggungan dengan bisnis 

keluarga sebagai bagian dari proses tumbuh kembangnya. Belum ada 

rencana formal yang pasti untuk menjadikan sang anak sebagai successor di 

perusahaan. Namun hal ini menjadi landasan dalam pembentukan 

karakternya yang akan berpengaruh pada proses suksesi di kemudian hari.  

Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai tahap pertama yaitu 

Pre business stage dapat dilihat pada tabel 4.1: 
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Tabel 4.1. Tanggapan Responden Mengenai  Pre business stage 

No  Pertanyaan  P1 P2 A1 A2 K1 K2 KESIMPULAN  

 Pre business stage         

1 Apakah Kacang Mete 

Pauline sudah memiliki 

calon penerus sebagai 

peimpin perusahaan 

generasi berikutnya? 

Sudah, nanti 

akan 

diberikan 

pada anak  

Sudah, yaitu 

anak  

Sudah,  karena 

ada penerus 

anaknya. 

Sudah, yaitu 

anak 

sebagai 

penerus 

Sudah. 

Pemilik 

memiliki 

dua anak 

Sudah, 

anaknya nanti. 

Sampai saat ini 

produsen 

Kacang Mete 

Pauline sudah 

memiliki calon 

penerus untuk 

memimpin 

perusahaan 

generasi 

selanjutnya 

yaitu anaknya. 

2 Bagaimana cara 

anak  diperkenalkan pada 

perusahaan ini? Jika sudah 

bagaimana cara 

memperkenalkan usaha 

Dengan 

membimbing 

anak dapat 

membantu 

pekerjaan, 

Mengajarkan 

anak tentang 

usaha ini , agar 

dapat 

membantu 

Sudah 

membantu 

sejak lulus 

SMA pada 

tahun 2009. 

Membantu 

pekerjaan 

kadang-

kadang. Dan 

dikenalkan 

Dengan 

membantu 

di kacang 

mete 

pauline. 

Calon penerus 

membantu 

pekerjaan. 

Misalnya ikut 

memproduksi 

Para calon 

penerus sudah 

mulai 

dikenalkan 

pada usaha 
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tersebut kepada anak 

Anda? 

 

diajak 

bekerja jika 

kuliahnya 

lagi libur 

usaha ini. 

Kami 

mendekatkan 

dia pada 

karyawan dan 

cara 

bekerjanya 

Papa 

mengajak saya 

bekerja jika 

saya ada 

waktu luang 

dengan 

karyawan 

beserta tigas 

masing-

masing 

Diajak 

kerja kalau 

mereka 

lagi ada 

dirumah 

atau 

menghitung 

pengeluaran 

perharinya. 

Kacang mete 

Pauline dengan 

cara dibimbing 

tentang proses 

produksi, 

pemasaran agar 

kelak mereka 

bisa membantu 

diusaha ini 

3 Apakah anak Anda tertarik 

pada bisnis ini? Apa 

alasannya? Apa yang 

menunjukkan bahwa anak 

Anda tertarik? 

Tertarik, 

karena anak 

sudah 

terbiasa 

membantu 

pekerjaan . 

Tertarik , 

karena anak 

juga sering 

membantu dan 

terjun 

langsung pada 

usaha ini. 

Ingin 

mengembang-

kan usaha 

kacang mete 

ini agar bisa 

lebih baik jika 

anak yang 

memegang 

andil. 

Tidak 

terlalu 

tertarik 

karena ingin 

bekerja di 

bidang lain. 

Tertarik 

karena 

dengan 

rutin 

membantu 

Tidak terlalu 

tertarik karena 

masih fokus 

dengan 

pendidikannya 

Calon penerus 1 

tertarik pada 

bisnis ini dan 

mereka juga 

aktif membantu 

dalam usaha 

kacang mete 

ini. 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, diketahui bahwa sampai saat ini pemilik 

Kacang Mete Pauline sudah memiliki calon penerus untuk memimpin perusahaan 

yaitu generasi selanjutnya kedua orang anaknya, tetapi pemilik belum menentukan 

anak yang mana sebagai penerusnya karena saat ini pemilik belum pensiun dari 

pekerjaannya dan masih ingin mengajarkan anaknya untuk menjalankan 

perusahaan dengan lebih baik.  

Para calon penerus sudah mulai dikenalkan pada usaha Kacang mete 

Pauline dengan cara dibimbing tentang proses produksi kacang mete Pauline, cara 

memasarkan, mengawasi pegawai, agar kelak mereka bisa membantu dan bekerja 

lebih baik di perusahaan ini. Cara produksi biji mete adalah biji mete yang terpilih 

di jemur sampai kering, lalu dikupas dan dimasukan ke oven, jika sudah matang 

siap untuk di kemas. Cara memasarkan Kacang mete Pauline adalah dengan 

menawarkan ke pasar pasar, pengepul, dan toko saat lebaran. Penerus mengawai 

pegawai saat melakukan proses produksi, jika ada pegawai ada yang salah maka 

akan ditegur dan beri masukan. 

Calon penerus pertama tertarik pada bisnis ini dan juga aktif membantu 

dalam usaha kacang mete Pauline karena penerus pertama berkeinginan untuk 

menjadi wirausaha. Sedangkan calon penerus kedua kurang tertarik karena ingin 

bekerja di bidang lain, yaitu desain. Jadi, calon penerus pertama lebih berminat 

untuk mengembangkan usaha  Kacang mete Pauline dibandingkan dengan calon 

penerus kedua. 
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4.3.2. Tahap II: Introductory Stage 

Selanjutnya akan dilakukan analisis pada tahap II: Introductory Stage. 

Tahapan ini melibatkan pengenalan dini mengenai perusahaan kepada calon 

penerus. Seperti pengenalan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perusahaan, 

peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh perusahaan dan produk yang 

dihasilkan serta dijual oleh perusahaan dan sebagainya.Untuk mengetahui 

tanggapan pemilik mengenai tahap kedua yaitu Introductory Stage dapat dilihat 

pada tabel 4.2.: 
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Tabel 4.2. Tanggapan Responden Mengenai  Introductory Stage 

No  Pertanyaan  P1 P2 A1 A2 K1 K2 KESIMPULAN  

 Introductory Stage        

1 Apakah anak Anda telah 

diperkenalkan oleh 

beberapa karyawan yang 

bekerja disana? 

Sudah, kami 

memberi 

tahu jumlah 

pegawai 

yang bekerja 

dan tugas 

mereka 

masing- 

masing 

Sudah, mereka 

mengajak 

ngobrol 

langsung para 

pegawai 

 

Sudah,  

dikenalkan 

dengan 

karyawan dan 

menjalin 

hubungan 

yang baik 

Sudah, 

diberi tahu 

cara para 

karyawan 

bekerja 

Sudah, 

anak ikut 

bekerja 

dan sudah 

kenal 

dengan 

karyawan 

Sudah, anak 

kadang naik 

ke tenpat 

produksi 

dansudah 

kenal dengan 

para karyawan 

Calon penerus 

sudah 

diperkenalkan 

dengan 

beberapa 

karyawan yang 

bekerja Kacang 

Mete Pauline. 

2 Apakah anak Anda telah 

dilibatkan dengan 

pekerjaan tersebut, dan 

apakah menduduki posisi 

tertentu? Mengapa 

diberikan posisi tersebut? 

Sudah 

dilibatkan, 

belum 

menduduki 

posisi 

tertentu. 

Sudah di 

libatkan dan 

sudah 

diajarkan 

namun belum 

menduduki 

posisi yang di 

Sudah 

dilibatkan dan 

sudah di 

percaya 

sebagai wakil 

pimpinan, 

karena saya 

Sudah 

dilibatkan, 

belum 

punya posisi 

tertentu 

Sudah 

dilibatkan, 

belum 

menduduki 

posisi 

Sudah 

dilibatkan, 

tetapi belum 

menduduki 

posisi 

Calon penerus 

sudah 

dilibatkan 

dalam usaha 

Kacang Mete 

Pauline. Namun 

belum 
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tentukan anak laki-laki 

jadi saya 

membantu 

pekerjaan 

orang tua. 

diberikan 

kedudukan 

untuk posisi 

tertentu dalam 

usaha Kacang 

Mete Pauline. 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, diketahui bahwa  calon penerus sudah 

diperkenalkan dengan beberapa karyawan yang bekerja Kacang Mete Pauline. 

Calon penerus memiliki hubungan yang baik dengan beberapa karyawan. Disaat 

proses produksi berlangsung jika ada karyawan yang kurang paham, maka mereka 

akan menanyakan kepada calon penerus dan calon peneruas siap menjawab dan 

mengajarkan dengan baik agar pekerjaan yang mereka lakukan juga menghasilkan 

produk yang baik. 

Calon penerus sudah dilibatkan dalam usaha Kacang Mete Pauline. Hal ini 

dapat dilihat dari calon penerus atau anak pemilik bekerja dan dikenalkan pada 

karyawan bagian produksi, dan membantu di bagian produksi serta cara 

memasarkan produk mete kepada konsumen. Namun belum diberikan kedudukan 

untuk posisi tertentu dalam usaha Kacang Mete Pauline. Karena hanya membantu 

apalagi paruh waktu, maka belum ada posisi yang diberikan kepada calon penerus. 

Calon penerus masih sibuk untuk menyelesaiakn tugas akhir kuliah, sehingga masih 

belum semua dipasarahkan. Jadi, calon penerus sama-sama dekat dengan 

karyawannya, tetapi calon penerus pertama lebih bertanggung jawab atas 

perkembangan usaha Kacang mete Pauline dibandingkan dengan calon penerus 

kedua. 

 

4.3.3. Tahap III: Introductory Functional Stage 

Selanjutnya akan dilakukan analisis pada tahap III: Introductory Functional 

Stage. Pada tahap ini, calon penerus mulai bekerja paruh waktu di perusahaan 

keluarga. Tahapan ini juga termasuk pendidikan formal dan pengalaman organisasi 
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yang diperoleh sang calon penerus. Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai 

tahapketiga yaitu Introductory Functional Stagedapat dilihat pada tabel 4.3.: 
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Tabel 4.3. Tanggapan RespondenMengenai  Introductory Functional Stage 

No  Pertanyaan  P1 P2 A1 A2 K1 K2 KESIMPULAN  

 Introductory Functional 

Stage 

       

1 Apakah anak Anda telah 

bekerja paruh waktu atau 

full time di pekerjaan? 

Bekerja 

paruh waktu 

dari jam 

09.00-15.00 

Bekerja paruh 

waktu, karena 

anak saya 

masih fokus 

dengan 

pendidikannya. 

Sudah bekerja 

paruh waktu 

dari jam 9 pagi 

sampai jam 3 

sore. 

Hanya 

kadang-

kadang saja 

dalam 

semingu 

hanya 3 hari 

Bekerja 

paruh 

waktu dari 

siang 

hingga 

sore 

Bekerja paruh 

waktu dari jam 

9 sampai jam 

3 sore 

Calon penerus 

sudah mulai 

bekerja paruh 

waktu untuk 

membantu 

usaha Kacang 

Mete Pauline. 

2 Apakah anak Anda mulai 

mengerti (menguasai) 

pekerjaannya? 

Sudah mulai 

mengerti, 

karena sering 

diajak 

bekerja 

Sudah mulai 

mengerti tata 

cara 

pekerjaanya, 

seperti awal 

produksi yang 

Sudah cukup 

mengerti 

pekerjaannya, 

dari cara 

berkomunikasi 

dengan 

Belum 

cukup 

mengerti, 

kadang agak 

bingung jika 

waktu ramai 

Sudah, 

mereka 

lumayan 

lancar dan 

paham 

pekerjaan-

Sudah,menget

ahui apa yang 

hasrus 

dilakukan dan 

cara mereka 

berkomuni-

Calon penerus 

juga sudah 

mulai mengerti 

tentang tata cara 

bekerja di 

Kacang Mete 
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harus 

dilakukan 

sampai 

penutupan 

toko. 

kartawan 

untuk 

menjalankan 

tugasnya 

sampai barang 

dibeli atau 

diantar kepada 

pembeli 

sampai 

menghitung 

laba per hari. 

pesanan nya kasi dengan 

karyawan juga 

baik, jadi 

semua 

berjalan lancar 

Pauline. 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, diketahui bahwa calon penerus sudah mulai 

bekerja paruh waktu untuk membantu usaha Kacang Mete Pauline, yaitu mulai 

pukul 09.00-15.00 hal ini karena calon penerus masih kuliah sehingga tidak dapat 

bekerja secara full time. Calonpenerus pertama berkuliah di Universitas Katholik 

Soegijapranata mengambil jurusan manajemen bisnis. Sedangkan untuk calon 

penerus kedua hanya terkadang saja membantu, karena tidak begitu tertarik pada 

bisnis ini. Calon penerus kedua juga sedang menjalankan kuliah, tetapi karena 

kurang tertariknya pada usaha ini maka tidak bergitu sering untuk mengurus usaha 

tersebut. 

Calon penerus juga sudah mulai mengerti tentang tata cara bekerja di 

Kacang Mete Pauline. Misalnya sudah mengetahui cara proses produksi, cara 

berkomunikasi dengan karyawan dan mengatur karyawannya, memberi tahu jika 

ada cara kerja karyawan yang salah.Calon penerus dapat mengatur kerja karyawan 

saat akan dimulai prosuksinya. Para pegawai juga menghormati jika calon penerus 

sedang menggantukan orangtuanya. Jadi, calon penerus pertama lebih menegerti 

dan memahami tugas sebagai penerus usaha Kacang mete Pauline dibandingkan 

dengan calon penerus kedua. 

 

4.3.4.Tahap IV: Functional Stage 

Selanjutnya akan dilakukan analisis pada tahap IV: Functional Stage. 

Tahapan ini dimulai saat calon penerus mulai bekerja secara full time, biasanya 

setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, biasanya pada tahap ini, mereka 

bekerja pada posisi entry-level atau asisten, dan dirotasi di beberapa bagian untuk 
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mendapatkan pengalaman yang menyeluruh. Untuk mengetahui tanggapan pemilik 

mengenai tahap keempat yaitu Functional Stage dapat dilihat pada tabel 4.4.: 
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Tabel 4.4. Tanggapan RespondenMengenai  Functional Stage 

No  Pertanyaan  P1 P2 A1 A2 K1 K2 KESIMPULAN  

 Introductory Functional 

Stage 

       

1 Apakah anak Anda telah 

bekerja penuh di 

perusahaan? 

Belum, 

soalnya 

mereka 

masih kuliah 

Belum, karena 

masih 

melanjutkan  

kuliah dan 

belum bisa 

kalau 

dipasrahkan 

semuanya 

Belum, masih 

sering mondar 

mandir 

kampus buat 

ngurus tugas 

akhir 

Belum, 

karena 

masih perlu 

bimbingan 

dari 

orangtua 

Belum, 

masih 

sering ke 

kampus 

Belum, 

kadang sih ke 

kampus tapi 

sering juga 

kalau disini 

Calon penerus 

tidak bekerja 

secara penuh di 

usaha ini. 

Namun mereka 

sudah mulai 

bekerja paruh 

waktu di sana. 

2 Apakah anak Anda telah 

dilibatkan dalam suatu 

pengambilan keputusan 

perusahaan? 

Sudah, 

pemilk 

mengajarkan 

dalam 

menyelesai-

kan masalah 

jika  anak 

Sudah, 

diajarkan 

berani dalam 

mengambil 

keputusan  

Sudah, 

misalnya ada 

harga bahan 

baku yang 

naik maka 

harus berani 

dalam 

Sudah, jika 

ada masalah 

karyawan 

maka harus 

bersikap 

tegas 

Sudah, 

mereka 

tegas dan 

bisa 

membe-

rikan 

solusi jika 

Kurang tahu Sebagian dari 

calon penerus 

mereka sudah 

dilibatkan 

dalam 

pengambilan 

keputusan pada 
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sebagai 

seorang 

pemimpinan 

menaikan 

harga juga 

ada yang 

mengeluh. 

usaha ini. 

Namun 

sebagian juga 

belum 

melibatkan 

untuk itu. 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa calon penerus tidak bekerja 

secara penuh di usaha kacang mete Pauline.Hal ini disebabkan karena mereka 

masih melanjutkan  kuliah dan belum bisa kalau bekerja secara penuh. Sedangkan 

calon penerus kedua masih belum terlalu dewasa dan juga masih sekolah dan kuliah 

tahap awal. Calon penerus pertama lebih dewasa dan lebih siap untuk menjalankan 

usaha kacang nete dibandingkan dengan calon penerus kedua. 

 Namun para calon penerus tersebut sudah mulai bekerja paruh waktu di 

sana dan sebagian dari calon penerus mereka sudah dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan pada usaha ini. Namun sebagian juga belum melibatkan untuk itu, 

misalnya ada harga bahan baku yang naik maka harus berani dalam menaikan harga 

juga, jika ada masalah dengan karyawan yang mengeluh maka dapat memberikan 

solusi. Sebagian besar karyawan mengeluh saat harus bekerja lembur jika pesanan 

sedang banyak, tetapi calon penerus mendusikan kepada orangtuanya untuk 

memeberikan uang lembur agar karyawan tetap bisa bekerja dan tidak ada keluh 

kesah para karyawan. Jadi, calon penerus sama-sama masih berada dibangku kuliah 

tetapi calon penerus pertama lebih bisa untuk mengambil keputusan dalam usaha  

Kacang mete Pauline dibandingkan dengan calon penerus kedua. 

 

4.3.5.Tahap V: Advanced Functional Stage 

Selanjutnya akan dilakukan analisis pada tahap V: Advanced Functional 

Stage. Pada tahap ini sang calon penerus sudah memiliki kemampuan professional 

yang cukup baik, sehingga dipromosikan ke posisi manajerial. Pada posisi ini 

mereka dipercaya untuk mengelola sebagian dari perusahaan, misalnya suatu 
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departemen. Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai tahap kelima yaitu 

Advanced Functional Stage dapat dilihat pada tabel 4.5.: 
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Tabel 4.5. Tanggapan Responden Mengenai AdvancedFunctional Stage 

No  Pertanyaan  P1 P2 A1 A2 K1 K2 KESIMPULAN  

 Introductory 

Functional Stage 

       

1 Apakah anak Anda 

ahli dalam bidang 

yang dipercayakan? 

Sudah, karena 

sudah menjadi 

kewajiban-nya 

Sudah, 

karena 

mereka anak 

baik dan 

bertanggung 

jawab dalam 

menjalankan 

bisnis ini 

Sudah cukup, yakin 

dan mampu dalam 

menjalankan bisni ini 

Belum, ingin 

belajar lebih 

dalam lagi 

sama orangtua 

Sudah cukup, 

mereka sudah 

dapat 

berkomu-

nikasi dengan 

baik dengan 

karyawan 

Lumayan bisa, 

mungkin harus 

dicoba  

Calon penerus sudah 

cukup ahli dalam 

bidang pekerjaan 

yang telah 

dipercayakan oleh 

mereka. 

2 Apakah anak Anda 

pernah 

dipromosikan? 

 

Belum, karena 

masih terlalu 

baru dalam 

mengurus 

bisnis ini  

Belum, masih 

harus belajar 

dulu  

 

Sudah,  karena sudah   

berani dalam 

mengambil 

keputusan dan 

menjalankan bisnis 

ini. 

Belum, karena 

masih mau 

berbenah diri 

dan belajar 

lebih banyak 

Belum, masih 

harus belajar 

lagi agar 

bisnis lebih 

lancar 

Belum, 

sepertinya 

mereka harus 

menjadi seperti 

orangtuanya 

dulu 

Calon penerus baru 

dilibatkan dalam 

usaha Kacang Mete 

Pauline ini namun 

belum sampai di 

promosikan. 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, diketahui bahwa calon penerus sudah cukup 

ahli dalam bidang pekerjaan yang telah dipercayakan oleh mereka, misalnya calon 

penerus sudah dapat berkomunikasi denganbaik dengan karyawan dan mengatasi 

masalah jika ada dalam proses produksi. Calon penerus dapat berkomunikasi 

dengan karyawan dengan baik dan kadang diwaktu istirahat mereka terlihat akrab 

dan sering untuk makan siang bersama. 

Calon penerus baru dilibatkan dalam usaha Kacang Mete Pauline ini namun 

belum sampai dipromosikan, karena masih terlalu baru dalam mengurus bisnis ini. 

Calon penerus masih harus melalui beberapa proses belajar lagi agar benar-benar 

siap untuk dipromosikan. Jadi, calon penerus pertama sudah yakin dan berani untuk 

mengembangkan usaha  Kacang mete Pauline dibandingkan dengan calon penerus 

kedua. 

4.3.6. Tahap VI: Early Succession Stage 

Selanjutnya akan dilakukan analisis pada tahap VI: Early Succession Stage. 

Tahapan ini terjadi saat sang calon penerus menjabat sebagai Direktur Pengelola 

ataupun Presiden Direktur. Namun dalam penerapannya, masih sebagai pimpinan 

secara de jure. Mereka telah dipercaya mengelola perusahaan walaupun masih di 

bawah pengawasan ketat dari orang tua mereka. Kemampuan memimpin tidak 

dapat diturunkan semudah posisi pemimpin itu sendiri, sang penerus masih harus 

belajar banyak dalam memimpin seluruh perusahaan dan sang pendahulu masih 

ragu untuk memberikan seluruh wewenang untuk mengambil keputusanUntuk 

mengetahui tanggapan pemilik mengenai tahap keenam yaitu Early Succession 

Stagedapat dilihat pada tabel 4.6.: 
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Tabel 4.6. Tanggapan Responden Mengenai Early Succession Stage 

No  Pertanyaan  P1 P2 A1 A2 K1 K2 KESIMPULAN  

 Introductory Functional 

Stage 

       

1 Anak Anda berada pada 

posisi apa di perusahaan? 

Sebagai 

orang 

kepercayaan 

Sebagai  

asisten  

Sudah, 

menjadi 

asisten pemilik 

saat sibuk dan 

lagi ramai 

Sudah, 

dipercaya 

menjaga 

usaha saat 

orangtua 

sedang 

sibuk 

banyak 

acara 

Kurang 

tahu 

Sudah, waktu 

lagi ramai 

mereka 

membantu 

meringankan 

tugas 

Calon penerus 

hanya baru 

membantu di 

usaha Kacang 

Mete ini, 

namun mereka 

belum memiliki 

posisi tetap di 

sini 

2 Apakah anak Anda telah 

memulai untuk mengambil 

keputusan strategis 

perusahaan? 

Sudah, 

diajarkan 

untuk dapat 

mengambil 

Sudah, 

diajarkan 

belanja agar 

dapat 

Sudah, saat 

ada kendala 

yang 

mendadak  

Belum, 

soalnya 

masih 

belum 

berani  

Kurang 

tahu 

Kurang tahu calon penerus 

telah ikut andil 

dalam 

pengambilan 
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keputusan 

misalnya 

harga yang 

pas untuk 

dijual atau 

untuk 

pembelian 

bahanbaku. 

menghitung 

laba perharinya 

keputusan 

strategis 

perusahaan, 

namun sebagian 

juga belum ikut 

andil dalam 

pengambilan 

keputusan. 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, diketahui bahwa  calon penerus hanya baru 

membantu di usaha Kacang Mete ini, namun mereka belum memiliki posisi tetap 

di sini dan sebagai asisten atau orang kepercayaan. Kacang mete masih dipimpin 

oleh orangtuanya, sehingga calon penerus belum memiliki jabatan, jika nanti 

orangtuanya sudah pensiun maka akan diberikan jabatan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan keahlian masih masih calon penerus. 

Calon penerus telah ikut andil dalam pengambilan keputusan strategis 

perusahaan, namun sebagian juga belum ikut andil dalam pengambilan keputusan.  

Misalnya diajarkan belanja agar dapat menghitung laba perharinya, harga yang pas 

untuk dijual atau untuk pembelian bahanbaku. Calon penerus masih belum hafal 

harga bahan baku yang dibutuhkan, belum paham disaat harga harus naik dan disaat 

harga harus turun. Jadi, ada kecenderungan terhadap calon penerus pertama untuk 

mengembangkan usaha Kacang mete Pauline dibandingkan dengan calon penerus 

kedua dilihat dari kesiapan dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. 

 

4.3.7. Tahap VII: Mature Succession Stage 

Selanjutnya akan dilakukan analisis pada tahap Tahap VII: Mature 

Succession Stage. Pada tahap ini, proses transisi kepemimpinan telah berlangsung 

secara tuntas. Successor telah diangkap sebagai pemimpin perusahaan secara de 

facto dan tahap ini biasanya terjadi 2-3 tahun setelah tahapan sebelumnya.Untuk 

mengetahui tanggapan pemilik mengenai tahap ketujuh yaitu Mature Succession 

Stagedapat dilihat pada tabel 4.7.: 
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Tabel 4.7. Tanggapan Responden Mengenai Mature Succession Stage 

No  Pertanyaan  P1 P2 A1 A2 K1 K2 KESIMPULAN  

 Introductory Functional 

Stage 

       

1 Kapan  anak Anda telah 

memulai memimpin 

perusahaan? 

Setelah  

pemilik 

pensiun, 

mungkin 5 

tahun lagi 

Nanti jika 

umur saya 

sudah 60 

tahun, jadi 

sekitar 10 

tahun lagi. 

Belum, nanti 

menunggu 

orangtua 

pensiun 

Belum, 

nanti kalau 

sudah usia 

60 

Belum, 

masih 

lama 

Belum, 

menunggu 

orangtuanya 

pensiun 

Sebagian besar 

para orang tua 

belum 

menentukan 

kapan calon 

penerus akan 

mulai 

memimpin 

perusahaan. 

Namun ada juga 

yang sudah 

menentukan 

anak mereka 

akan memimpin 

perusahaan 



47 

 

apabila mereka 

telah pensiun. 

2 Kapan  anak Anda telah 

diberikan tampuk 

pimpinan? 

Setelah 

pemilik tidak 

bekerja lagi. 

Setelah nanti 

pemilik  sudah 

mulai tidak 

bekerja lagi. 

Belum tahu, 

nanti kalau 

orangtua 

sudah tidak 

produktif 

Belum, 

nanti jika 

sudah baik 

dalam 

bekerja 

Belum, 

orangtua 

masih 

produktif 

dalam 

bekerja 

Belum, 

orangtua 

masih ingin 

bekerja 

Sebagian besar 

calon penerus 

belum 

diberikan 

tampuk 

pimpinan.  

3 Apakah anak Anda telah 

mengambil semua 

keputusan dengan 

wewenang penuh? 

Belum, 

masih perlu 

bantuan agar 

keputusan-

nya tidak 

gegabah dan 

bukan untuk 

kepentingan 

sendiri 

Belum, mereka 

harus terus 

belajar dalam 

memutuskan 

suatu 

keputusan 

Belum, masih 

ingin belajar 

dengan 

orangtua agar 

tidak 

merugikan 

banyak pihak 

Belum, 

takut dan 

masih diberi 

wejangan 

dari 

orangtua 

agar 

berjalan 

dengan baik 

Kurang 

tahu. 

Belum, 

mereka masih 

meminta 

pendapat 

orangtuanya. 

Calon penerus 

belum memiliki 

wewenang 

penuh dalam 

pengambilan 

keputusan pada 

Kacang Mete 

Pauline. 
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Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, diketahui bahwa pemilik atau orang tua 

belum menentukan kapan calon penerus akan mulai memimpin perusahaan karena 

selama ini pemilik masih produktif.  Jika suatu saat orangtua akan pensiun dan 

melepas jabatannya mungkin sekitar 10 tahun lagi, maka akan dipilih salah satu dari 

mereka untuk meneruskan dan memajukan usaha kacang mete. Calon penerus saat 

ini juga masih kuliah, jadi saat orantuanya sudah pensiun mereka sudah memiliki 

ilmu yang cukup dan tentunya pengalaman yang baik juga. 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa calon penerus belum 

diberikan tampuk pimpinan. Mereka masih terlalu muda untuk dapat memimpin 

perusahaan ini sendiri. Pemilik membantu calon penerus untuk melakukan hal yang 

benar.  Pemilik memberikan berbagai arahan baik secara praktis maupun teoretis, 

membangun visi yang inspiratif, dan menciptakan strategi, perencanaan dan cara 

eksekusi yang baru. Sembari memberikan arahan, Pemilik juga menggunakan 

keterampilan manajemen yang telah mereka pelajari untuk membimbing orang lain 

ke tujuan yang tepat, dengan cara yang halus (bukan memaksa) dan efisien. 

Calon penerus belum memiliki wewenang penuh dalam pengambilan 

keputusan pada Kacang Mete Pauline. Wewenang penuh masih berada ditangan 

pemilik, namun pemilik juga mempercayakan keputusan di tangan calon penerus, 

agar calon penerus belajar memutuskan bagaimana menangani setiap masalah 

dengan baik, namun pemilik masih mendampingi di belakangnya. Jadi ada 

kecenderungan terhadap calon penerus pertama untuk mengembangkan usaha 

Kacang mete Pauline dibandingkan calon penerus kedua tetapi penggantian calon 

penerus masih akan dilakukan jika pemilik sudah tidak produktif dalam bekerja. 


