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KUESIONER 

Daftar Pertanyaan untuk Pemilik 

 

Kuesioner yang akan Anda isi berisi tentang pertanyaan yang berhubungan 

dengan analisis suksesi dalam bisnis keluarga. Kuesioner ini dibuat dengan 

maksud untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

tugas akhir peneliti. Karena itu peneliti sangat berharap agar Saudara dapat 

mengisi semua pertanyaan kuisioner ini dengan baik. 

Nama : Hadi Lasyanto 

Usia : 56 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Pemilik 

 

Pertanyaan mengenai Tingkat Persiapan Penerus 

3. Menurut Anda, pengalaman kerja apa yang dipunyai oleh calon 

suksesor? Sejauh ini apakah calon suksesor menerapkannya dalam bisnis 

keluarga ?  

Pengalaman kerja yang dimiliki oleh suksesor saat ini adalah Yosia 

pernah bekerja pada PT. FastCon dan PT. CitiCon yang merupakan pabrik 

bata ringan di Surabaya selama masing-masing satu tahun sehingga saat 

ini calon suksesor memiliki pengalaman selama dua tahun dalam bidang 

bata ringan. Sejauh ini calon suksesor mampu menerapkan semua 

pengalamannya tersebut ke dalam bisnis keluarga ini. Penerapan 

pengalaman calon suksesor dalam bekerja di produsen bata ringan ini 

adalah calon suksesor mampu mengidentifikasi produk bata ringan yang 

baik dan berkualitas, sehingga UD. Rehobot mampu memilih produk 

yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu calon suksesor 

telah memiliki jaringan/network pemasaran yang luas yang berasal dari 

hubungannya selama berada di PT. FastCon dan PT. CitiCon sebelumnya. 

4. Menurut Anda, apakah calon suksesor memiliki motivasi bergabung 
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dibisnis keluarga? Apakah calon suksesor harus memiliki passion di 

bidang bata ringan ? 

Menurut saya calon suksesor memiliki motivasi bergabung dibisnis 

keluarga. Calon suksesor merasa bahwa setinggi apapun jabatannya di 

perusahaan besar, pada akhirnya calon suksesor hanya dapat menjadi 

karyawan orang lain. Hal ini membuat calon suksesor memutuskan 

untuk kembali di Purbalingga setelah mendapatkan pengalaman kerja, 

sehingga dapat bekerja di perusahaan keluarga yang pada akhirnya 

menjadi miliknya. Calon suksesor juga memiliki passion di bidang bata 

ringan, karena calon suksesor merasa bahwa di masa yang akan datang, 

bata ringan merupakan komoditi yang laku dijual, memiliki keunggulan 

berupa kemudahan pemasangan dan kekuatan yang lebih baik dari bata 

konvensional sehingga pemasaran dapat dilakukan dengan lebih cepat 

dan mudah. 

 

Pertanyaan Mengenai Tahap Komunikasi 

4. Apakah selama bergabung di bisnis keluarga calon suksesor memiliki 

komunikasi yang baik dengan keluarga dalam menjalankan bisnis 

keluarga? 

Calon suksesor selalu memiliki komunikasi yang baik dengan keluarga 

dalam menjalankan bisnis keluarga. Calon suksesor selalu berkomunikasi 

dengan kami sebagai orang tuanya. Memang calon suksesor sudah 

memiliki pengalaman kerja sebelumnya, namun dalam bekerja di 

perusahaan keluarga walaupun semua pekerjaan dapat dikatakan lebih 

sederhana, suksesor tetap berusaha untuk mengetahui mengenai cara 

kerja perusahaan keluarga dari orang tua, sehingga calon suksesor 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai cara menjalankan 

perusahaan. Misalnya adalah pembayaran, pelanggan yang berbeda 

memiliki cara pembayaran yang berbeda pula. Pembayaran dari toko 
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bangunan besar biasanya lebih lama dibandingkan dengan pembayaran 

dari toko bangunan kecil, sehingga biasanya calon suksesor menanyakan 

kepada orang tua terlebih dahulu sebelum membuat keputusan 

mengenai tempo pembayaran. 

5. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, apakah Anda sudah memberikan kepercayaan pada calon 

suksesor dalam hal memimpin bisnis keluarga ? 

Saya mulai memberikan kepercayaan kepada calon suksesor dalam 

memimpin bisnis keluarga. Saya mempercayakan seluruh masalah 

pemasaran kepada calon suksesor, area pemasaran saya yang dahulu 

hanya Purwokerto dan sekitarnya, saat ini sudah berkembang hingga ke 

perbatasan Jawa Barat seperti Cilacap, dan Majenang serta hingga ke 

Solo dan Sragen serta Semarang. Untuk permasalahan keuangan, hal ini 

masih ditangani oleh istri saya. Selain itu untuk masalah pemilihan 

supplier bata ringan, saya mempercayakan semua pemilihan tersebut 

kepada calon suksesor karena calon suksesor memiliki pengalaman dan 

keahlian dari pengalamannya bekerja di pabrik bata ringan selama lima 

tahun. 

6. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, apakah menurut Anda calon suksesor memiliki komitmen 

dalam menjalankan bisnis keluarga? Apakah calon suksesor siap 

menekuni bidang bata ringan dan siap memperbesar usaha? 

Menurut saya, calon suksesor berkomitmen dalam menjalankan bisnis 

keluarga ini. Calon suksesor selalu bersungguh-sungguh dalam 

menjalankan pekerjaannya. Ketika calon suksesor dipercayakan sesuatu, 

maka calon suksesor akan mengerjakannya dengan bersungguh-

sungguh. Calon suksesor juga berhasil membuat UD Rehobot mampu 

bekerja sama dengan dua perusahaan produsen bata ringan di Jawa 

Timur dan satu perusahaan produsen bata ringan di Jawa Barat, sehingga 
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UD Rehobot tidak khawatir akan ketersediaan persediaan bata ringan. 

Menurut saya, calon suksesor telah siap untuk menekuni bidang bata 

ringan dan mampu memperbesar usaha terutama dalam hal jangkauan 

pemasaran yang saat ini telah jauh lebih besar dari pada saat saya 

memegang sendiri pemasarannya. 

 

Pertanyaan Mengenai Perencanaan Jangka Panjang 

2. Setelah melewati tahap persiapan dan komunikasi, bagaimana 

perencanaan jangka panjang yang dilakukan calon suksesor terkait 

dengan bisnis keluarga di bidang bata ringan ? 

Perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh calon suksesor terkait 

dengan bisnis keluarga di bidang bata ringan adalah dengan memiliki 

sistem handling persediaan di gudang yang berbasis pada komputerisasi. 

Hal ini dimaksudkan agar pemilik dan calon suksesor mampu 

mengetahui jumlah persediaan bata ringannya yang ada dalam gudang 

pada saat calon suksesor menawarkan produk tersebut kepada pembeli. 

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika pembeli melakukan 

order dengan spesifikasi dan kuantitas tertentu, ternyata setelah order 

dibuat, jumlah persediaan produk bata ringan dengan spesifikasi 

tersebut tidak cukup di gudang, sehingga pengiriman ke pembeli 

terlambat karena harus menunggu pengiriman dari pabrik terlebih 

dahulu. Hal ini membuat calon suksesor memikirkan untuk 

mengkomputerisasi persediaan yang masuk dan keluar dengan sistem 

barcode agar diketahui jumlah persediaan secara real time. 

 

Pertanyaan Mengenai Proses Mentoring 

1. Bagaimana cara pemilik membagikan pengetahuan mengenai bisnis 

keluarga kepada calon suksesor ? Manfaat apa yang diperoleh dari hal 
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tersebut ? 

Saya membagikan pengetahuan mengenai bisnis keluarga kepada calon 

suksesor dengan cara mengajak calon suksesor berdiskusi, menceritakan 

mengenai asal usul perusahaan, kemudian menanamkan nilai bisnis 

keluarga UD Rehobot kepada calon suksesor yaitu nilai kejujuran yang 

menjadi dasar dari jelannya usaha UD Rehobot ini. Biasanya sesi ini kita 

lalui berdua atau bertiga dengan istri, kami juga selalu mengajarkan 

mengenai cara untuk menangani pelanggan di toko. Kami menekankan 

bahwa pelanggan selalu harus diperlakukan sebagai raja karena kita hidup 

dari pelanggan. Manfaat yang diperoleh calon suksesor adalah calon 

suksesor dapat mengetahui bahwa dengan melakukan usaha melalui 

langkah yang tepat, maka di masa yang akan datang hasil yang akan 

didapatkan juga semakin baik. Selain itu calon suksesor juga dapat berpikir 

lebih jauh sebelum bertindak sehingga risiko akan dapat diperkecil. 

2. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon suksesor? 

Bagaimana perkembangan dari proses tersebut ? 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh suksesor adalah pertama kali 

adalah dengan melihat cara saya melayani pelanggan, cara saya melakukan 

pemesanan ke pabrik, dan juga cara saya mengelola gudang. Seiring waktu, 

saya mulai memberikan kepercayaan kepada calon suksesor untuk 

melakukan pengelolaan gudang, mengurus masalah persediaan dan juga 

mengurus masalah pengiriman/distribusi barang dari gudang ke toko 

berdasarkan nota pemesanan dari toko. Kemudian selanjutnya saya mulai 

mengajarkan cara bernegosiasi kepada pabrik. Pengalaman suksesor selama 

dua tahun di pabrik membuat calon suksesor memiliki kedekatan dan 

pengalaman berbicara dengan orang pabrik, sehingga saat ini saya bisa 

mempercayakan negosiasi serta pemesanan bata ringan ke pabrik kepada 

calon suksesor. Untuk pemasaran, saya mengajak calon suksesor untuk 

berkeliling ke toko-toko bangunan yang merupakan pelanggan lama untuk 

memperkenalkan dirinya kepada pelanggan karena calon suksesor yang 

akan mengurus pesanan mereka di masa yang akan datang, kemudian calon 
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suksesor juga mengembangkan dengan melakukan kanvas ke beberapa 

daerah lain maupun melalui jaringan temannya, sehingga UD Rehobot 

memiliki area pemasaran yang lebih luas.. 

3. Bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut? Evaluasi apa yang diberikan 

pemilik kepada calon suksesor ? 

Menurut saya, calon suksesor mulai siap untuk suksesi kepemimpinan UD 

Rehobot ini. Saya melihat bahwa calon suksesor sudah fokus pada usahanya 

memperbaiki UD Rehobot sehingga dapat berkembang di masa yang akan 

datang. Saat ini saya mempercayakan area gudang, pemesanan dan 

pemasaran kepada calon suksesor. Untuk saya saat ini hanya memiliki peran 

sebagai back office sebagai pendukung dari kegiatan calon suksesor, 

sementara istri saya masih memegang keuangan. Di masa yang akan datang, 

kami hanya akan berperan sebagai penasehat saja dan menyerahkan seluruh 

perusahaan kepada calon suksesor. 
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KUESIONER 

Daftar Pertanyaan untuk Karyawan 1 

 

Kuesioner yang akan Anda isi berisi tentang pertanyaan yang berhubungan 

dengan analisis suksesi dalam bisnis keluarga. Kuesioner ini dibuat dengan 

maksud untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

tugas akhir peneliti. Karena itu peneliti sangat berharap agar Saudara dapat 

mengisi semua pertanyaan kuisioner ini dengan baik. 

Nama : Amar Priyono 

Usia :32 Tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Jabatan : Supervisor marketing  

 

Pertanyaan mengenai Tingkat Persiapan Penerus 

1. Menurut Anda, pengalaman kerja apa yang dipunyai oleh calon 

suksesor? Sejauh ini apakah calon suksesor menerapkannya dalam bisnis 

keluarga ? 

Calon suksesor pernah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan 

produsen bata ringan di Jawa Timur. Pengalaman ini juga diterapkan 

oleh calon suksesor di bisnis keluarga. Penerapan pengalaman ini antara 

lain adalah calon suksesor dapat memilih produk bata ringan yang 

terbaik bagi UD Rehobot. Menurut calon suksesor, untuk produk bata 

ringan dipilih yang bata ringan AAC dengan bahan baku pasir yang 

digunakan adalah pasir kuarsa atau silika yang lebih kuat. Selain itu ciri 

bata ringan yang baik adalah penampakan warna yang putih dan bukan 

abu-abu. 

2. Menurut Anda, apakah calon suksesor memiliki motivasi bergabung 

dibisnis keluarga? Apakah calon suksesor harus memiliki passion di 

bidang bata ringan ? 
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Menurut saya, calon suksesor memiliki motivasi yang tinggi dengan 

bergabung di UD Rehobot. Calon suksesor merasa bahwa dirinya perlu 

berperan lebih jauh dalam bisnis keluarga untuk menggantikan peran 

ayahnya yang sudah mulai berumur. Calon suksesor juga memiliki 

ketertarikan di bidang bata ringan karena menurut calon suksesor, bata 

ringan adalah masa depan, karena praktis, mudah dijual dan memiliki 

tingkat keuntungan yang tinggi, sehingga sangat bernilai ekonomis untuk 

dikerjakan sebagai bisnis. 

 

 

 

Pertanyaan Mengenai Tahap Komunikasi 

1. Apakah selama bergabung di bisnis keluarga calon suksesor memiliki 

komunikasi yang baik dengan keluarga dalam menjalankan bisnis 

keluarga? 

Berdasarkan yang saya lihat, saat ini calon suksesor berkomunikasi 

dengan baik dengan ayah maupun ibunya di toko. Calon suksesor sejak 

awal selalu mau bertanya mengenai bidang yang masih belum dikuasai 

kepada ayahnya. Misalnya bidang yang belum dikuasai ini adalah pada 

bidang pergudangan, cara mengatur persediaan, dan cara melakukan 

pengiriman. Ayahnya kemudian mendampingi calon suksesor pada 

awalnya kemudian setelah 1 minggu, sudah mulai dilepas untuk 

mencoba sendiri dan calon suksesor selalu berkomunikasi dengan ayah 

ibunya jika mengalami permasalahan. 

2. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, apakah Pemilik sudah memberikan kepercayaan pada calon 

suksesor dalam hal memimpin bisnis keluarga ? 

Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, pemilik saat ini memberikan kepercayaan kepada calon 
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suksesor dalam hal menjalankan operasional seperti pemasaran, 

penerimaan pesanan dari pelanggan, pemesanan stock bata ringan dari 

supplier dan mengatur masalah persediaan dan pengiriman. Sedangkan 

untuk masalah keuangan, hal tersebut masih diatur dan dijalankan oleh 

pemilik dan ibu. 

3. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, apakah menurut Anda calon suksesor memiliki komitmen 

dalam menjalankan bisnis keluarga? Apakah calon suksesor siap 

menekuni bidang bata ringan dan siap memperbesar usaha? 

Menurut saya calon suksesor memiliki komitmen dalam menjalankan 

bisnis keluarga. Calon suksesor sudah siap menekuni bidang bata ringan 

dan siap memperbesar usaha. Hal ini dapat dilihat dari ketekunannya 

menggarap pasar toko bangunan di luar karesidenan Kedu untuk 

meningkatkan omset dari UD Rehobot ini. Dari pesanan bata ringan di 

luar karesidenan Kedu, UD Rehobot omsetnya meningkat hampir 50%. 

Hal ini sebelumnya belum terpikirkan oleh pemilik yang sebelumnya 

hanya mengandalkan jaringannya yang memang sudah kuat di 

karesidenan Kedu dan sudah nyaman dengan melayani toko bangunan 

di area tersebut. Namun calon suksesor merasa bahwa usaha UD 

Rehobot ini dapat dikembangkan hingga keluar wilayahnya saat ini. 

Pertanyaan Mengenai Perencanaan Jangka Panjang 

1. Setelah melewati tahap persiapan dan komunikasi, bagaimana 

perencanaan jangka panjang yang dilakukan calon suksesor terkait 

dengan bisnis keluarga di bidang bata ringan ? 

Perencanaan jangka panjang menurut saya adalah pemilik akan 

menyerahkan bisnis UD Rehobot ini kepada calon suksesor seutuhnya. 

Di masa yang akan datang calon suksesor sudah pernah menyatakan 

untuk mengadopsi program komputer yang akan digunakan untuk 

mempermudah karyawan dalam melakukan perhitungan persediaan. 
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Persediaan yang ada saat ini baru diketahui ketika dilakukan stock 

opname, dengan komputer maka persediaan akan diketahui secara real 

time sehingga jika ada permintaan pesanan sewaktu-waktu, kita bisa 

mengetahui jumlah barang yang tersedia. 

 

Pertanyaan Mengenai Proses Mentoring 

1. Bagaimana cara pemilik membagikan pengetahuan mengenai bisnis 

keluarga kepada calon suksesor ? Manfaat apa yang diperoleh dari hal 

tersebut ? 

Berdasarkan yang saya lihat, pemilik pada awalnya mendampingi calon 

suksesor secara keseluruhan, mengenalkan suksesor pada supplier, 

kemudian mengenalkan ke konsumen, semua waktu itu masih didampingi 

oleh pemilik. Manfaat bagi calon suksesor adalah calon suksesor belajar dari 

pengalaman yang dimiliki oleh pemilik untuk meningkatkan 

kemampuannya. 

2. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon suksesor? 

Bagaimana perkembangan dari proses tersebut ? 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon suksesor adalah ketika 

pertama kali ikut terjun dalam bisnis keluarga ini, calon suksesor belajar 

mengenai cara melakukan pemesanan kepada supplier. Dalam hal ini calon 

suksesor saat ini mampu mengembangkan dirinya, sehingga supplier yang 

dahulu hanya tergantung dari 1 supplier di Jawa Barat, saat ini supplier bata 

ringan UD Rehobot ada 3 yaitu 2 pabrik dari Jawa Timur dan 1 pabrik dari 

Jawa Barat. Pembelajaran berikutnya adalah calon suksesor diajarkan cara 

dalam menghadapi konsumen, pemilik mengenalkan calon suksesor kepada 

konsumen. Calon suksesor awalnya hanya berputar pada daerah karesidenan 

Kedu saja, Purwokerto, Purworejo, Kebumen, Purbalingga, namun setelah 

itu calon suksesor memperluasnya ke Solo, lalu Pekalongan, Tegal dan 

akhirnya ada juga pesanan dari Semarang. 

3. Bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut? Evaluasi apa yang diberikan 
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pemilik kepada calon suksesor ? 

Berdasarkan hasil obrolan saya dengan pemilik, pemilik merasa sangat puas 

dengan perkembangan calon suksesor. Pemilik merasa bahwa hasil yang 

didapatkan melebihi ekspektasi pemilik. Pemilik sebelumnya 

mengharapkan agar UD Rehobot mampu melayani pasar karesidenan Kedu, 

namun ternyata calon suksesor mampu mengembangkan usaha ini hingga 

dapat menjangkau pasar di luar karesidenan Kedu sendiri. 

 



 

 

127 

 

KUESIONER 

Daftar Pertanyaan untuk Karyawan 2 

 

Kuesioner yang akan Anda isi berisi tentang pertanyaan yang berhubungan 

dengan analisis suksesi dalam bisnis keluarga. Kuesioner ini dibuat dengan 

maksud untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

tugas akhir peneliti. Karena itu peneliti sangat berharap agar Saudara dapat 

mengisi semua pertanyaan kuisioner ini dengan baik. 

Nama : Sang Hwan  

Usia : 41 Tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Jabatan : Supervisor Gudang 

 

Pertanyaan mengenai Tingkat Persiapan Penerus 

1. Menurut Anda, pengalaman kerja apa yang dipunyai oleh calon 

suksesor? Sejauh ini apakah calon suksesor menerapkannya dalam bisnis 

keluarga ?  

Calon suksesor telah berpengalaman bekerja di dua pabrik bata ringan 

selama dua tahun. Sejauh ini calon suksesor bisa menerapkannya di 

dalam bisnis keluarga. Kami diajari oleh calon suksesor terutama dalam 

hal pemilihan bata ringan yang baik. Menurut calon suksesor, bata 

ringan yang baik itu harus sudah lolos uji laboratorium sehingga sudah 

teruji. Cara untuk menguji kekuatannya bagi orang awam adalah kita 

bisa coba tusuk dengan paku. Produk bata ringan yang bagus memiliki 

karakteristik keras sehingga paku susah tembus, kecuali jika dipukul 

dengan keras. Selain itu bata ringan yang baik adalah jika dicemplungkan 

ke air akan terapung, karena menurut calon suksesor bata ringan sedikit 

menyerap air, sehingga tidak rembes. 

2. Menurut Anda, apakah calon suksesor memiliki motivasi bergabung 

dibisnis keluarga? Apakah calon suksesor harus memiliki passion di 
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bidang bata ringan ? 

Menurut saya, calon suksesor memiliki motivasi yang besar dalam 

bergabung di bisnis keluarga saat ini. Calon suksesor juga memiliki 

passion yang besar di bidang bata ringan. Motivasi dan passion ini 

ditunjukkan oleh calon suksesor dalam hal kemauannya dalam belajar 

mengenai operasional toko dengan sebaik-baiknya serta mencoba untuk 

menerapkan semua pengalaman yang didapatkannya dalam bekerja ke 

dalam UD Rehobot ini. 

 

Pertanyaan Mengenai Tahap Komunikasi 

1. Apakah selama bergabung di bisnis keluarga calon suksesor memiliki 

komunikasi yang baik dengan keluarga dalam menjalankan bisnis 

keluarga? 

Selama bergabung dalam bisnis keluarga, calon suksesor selalu 

berkomunikasi dengan intens terutama dengan ayahnya. Komunikasi 

dilakukan setiap hari karena suksesor selalu didampingi oleh ayahnya 

setiap hari pada saat awal memulai pekerjaan. Saat ini calon suksesor 

sudah mulai dilepas untuk mengembangkan usaha, namun calon 

suksesor masih tetap berkomunikasi secara intens ketika dia mengalami 

masalah dalam pekerjaannya. 

2. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, apakah Pemilik sudah memberikan kepercayaan pada calon 

suksesor dalam hal memimpin bisnis keluarga ? 

Pemilik belum seratur persen memberikan kepercayaan kepada calon 

suksesor dalam hal memimpin bisnis keluarga. Pemilik merasa bahwa 

calon suksesor memiliki kemampuan dalam hal negosiasi dengan 

supplier, memilih produk bata ringan yang berkualitas dan memiliki 

margin profit tinggi, serta mampu mengembangkan UD Rehobot keluar 

area pemasaran sebelumnya. Namun dari sisi administrasi keuangan, 
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pemilik merasa bahwa suksesor masih memiliki kekurangan karena 

belum teliti dan kurang rajin mencatat pembukuan. 

3. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

suksesor, apakah menurut Anda calon suksesor memiliki komitmen 

dalam menjalankan bisnis keluarga? Apakah calon suksesor siap 

menekuni bidang bata ringan dan siap memperbesar usaha? 

Calon suksesor memiliki komitmen dalam menjalankan bisnis keluarga 

karena calon suksesor mau secara tekun belajar mengenai operasional 

perusahaan, pergudangan, stock dan juga calon suksesor menekuni 

usaha bata ringan serta memperbesar usahanya. Perbesaran usaha ini 

dapat dilihat dari jangkauan UD Rehobot yang dulu hanya pada 

karesidenan Kedu saja menjadi melebar se Jawa Tengah. 

 

Pertanyaan Mengenai Perencanaan Jangka Panjang 

1. Setelah melewati tahap persiapan dan komunikasi, bagaimana 

perencanaan jangka panjang yang dilakukan calon suksesor terkait 

dengan bisnis keluarga di bidang bata ringan ? 

Perencanaan jangka panjang yang dilakukan calon suksesor terkait 

dengan bisnis keluarga di bidang bata ringan adalah meringankan tugas 

dari bagian gudang. Persediaan bata ringan di gudang harus 

dimanajemen secara modern sehingga calon suksesor berencana 

menerapkan sistem komputer dan barcode dalam menghitung 

persediaan. Hal ini akan mempermudah bagian gudang untuk 

mengontrolnya karena jika ditanya oleh pemilik berapa jumlah bata 

ringan dengan merk A dan spek B saat ini, saya bisa menjawabnya secara 

cepat dan tidak perlu jalan lagi ke gudang untuk menghitungnya. 
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Pertanyaan Mengenai Proses Mentoring 

1. Bagaimana cara pemilik membagikan pengetahuan mengenai bisnis 

keluarga kepada calon suksesor ? Manfaat apa yang diperoleh dari hal 

tersebut ? 

Pemilik membagikan pengetahuan mengenai bisnis keluarga kepada calon 

suksesor setahu saya dengan mendampingi calon suksesor setiap hari. 

Calon suksesor mengikuti pemilik mendatangi toko-toko, kemudian 

mengikuti cara pemilik dalam menangani masalah gudang juga. Manfaat 

yang diperoleh adalah calon suksesor mendapatkan transfer ilmu yang 

berharga dari pemilik sehingga mampu mengembangkan dirinya menjadi 

lebih ahli. 

2. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon suksesor? 

Bagaimana perkembangan dari proses tersebut ? 

Proses pembelajaran dilalui oleh calon suksesor dengan cara mengikuti 

seluruh cara dari pemilik untuk melakukan usahanya. Kemudian setelah 

beberapa bulan, pemilik memandang bahwa calon suksesor sudah mampu 

untuk menjalankan sendiri pekerjaan tersebut misalnya bernegosiasi 

dengan supplier tentang supply bata ringan, lalu pemilik mencoba untuk 

melepaskan pekerjaan tersebut kepada calon suksesor. Saat ini calon 

suksesor sudah dipasrahi untuk mengurus mengenai pesanan ke supplier, 

manajemen gudang bersama saya, dan memasarkan produk bata ringan ke 

area lain di luar karesidenan Kedu. Untuk yang dari karesidenan Kedu, dan 

pelanggan yang langsung datang ke UD Rehobot, ditangani sendiri oleh 

pemilik. 

3. Bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut? Evaluasi apa yang diberikan 

pemilik kepada calon suksesor ? 

Hasil dari pembelajaran tersebut, calon suksesor secara mandiri mampu 

untuk menjalankan sebagian besar operasional perusahaan mulai dari 

melakukan pemesanan ke pabrik, memilik produk bata ringan yang 

diperlukan oleh perusahaan, bernegosiasi dengan supplier, kemudian 
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memasarkan produk bata ringan ke berbagai toko bangunan sertta 

kontraktor di luar wilayah karesidenan Kedu. Selain itu calon suksesor 

juga melakukan pengaturan di gudang dengan menata persediaan 

berdasarkan spesifikasi dan merk. Bata ringan ditata berdasarkan 

spesifikasi dan bukan merk, namun tetap ada pemisahan antar merk. Disitu 

calon suksesor masih mengamati merk mana dan produk bata ringan apa 

yang paling cepat laku terjual, sehingga ketika lain kali memutuskan untuk 

menambah stok, calon suksesor akan memprioritaskan pada produk bata 

ringan yang cepat laku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi banyak dead 

stock di gudang yang berisi barang yang tidak laku yang menumpuk terus 

dan tetap ada kulakan barang yang sama. 
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Daftar Pertanyaan untuk Calon Suksesor 

 

Kuesioner yang akan anda isi berisi tentang pertanyaan yang berhubungan 

dengan analisis suksesi dalam bisnis keluarga. Kuesioner ini dibuat dengan 

maksud untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

tugas akhir peneliti. Karena itu peneliti sangat berharap agar saudara dapat 

mengisi semua pertanyaan kuisoner ini dengan baik. 

Nama : Yosia Oktora 

Usia : 26 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Calon suksesor 

 

Pertanyaan mengenai Tahap Persiapan 

5. Menurut Anda, apakah pendidikan formal terakhir Anda dirasa cukup 

untuk menjadi calon suksesor ? 

Menurut saya pendidikan formal yang telah saya tempuh cukup untuk 

membuat saya menjadi seorang calon suksesor. Saya merasa bahwa 

pengetahuan yang saya miliki akan mampu membawa nilai tambah 

kepada perusahaan. Namun memang dalam memimpin perusahaan 

diperlukan juga pengalaman yang cukup sehingga saya masih perlu 

banyak belajar serta pengalaman yang lebih banyak lagi untuk 

meningkatkan kompetensi dan pengalaman saya. 

6. Pengalaman kerja apa yang Anda punyai ? Bagaimana penerapan 

pengalaman kerja tersebut bagi bisnis keluarga ? Dan apa manfaatnya 

bagi bisnis keluarga ?? 

Saya telah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan produsen bata 

ringan di Jawa Timur. Saya berusaha menerapkan pengalaman kerja 

tersebut di bisnis keluarga, aantara lain adalah dengan cara melakukan 

identifikasi produk bata ringan yang baik dan berguna bagi perusahaan. 

Misalnya adalah ciri bata ringan yang baik adalah penampakan warna 
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yang putih dan bukan abu-abu karena proses pengeringan baik sehingga 

bata ringan matang sempurna dan berwarna putih dalam kondisi kering. 

Produk bata ringan yang saya pilih juga harus lolos uji sertifikasi SNI yang 

berupa uji kekuatan tekanan dan uji ketahanan cuaca sehingga produk 

aman dan terjamin. Manfaat bagi bisnis keluarga adalah dengan 

pemilihan bata ringan yang berkualitas, maka UD Rehobot akan lebih 

mudah dalam menjual produk tersebut sehingga dapat meningkatkan 

omset dan keuntungan. 

7. Bagaimana motivasi calon suksesor yang baik menurut anda? Apakah 

harus memiliki minat dibidang bata ringan? 

Saya memiliki motivasi yang kuat dalam mempertahankan dan 

mengembangkan bisnis UD Rehobot ini. Menurut saya, bata ringan 

merupakan suatu bahan yang sangat menarik dan merupakan 

komponen pembangun di masa yang akan datang. Alasannya adalah 

karena bata ringan mudah digunakan, tidak mudah pecah seperti bata 

biasa dan memiliki harga yang lebih terjangkau sehingga saat ini maupun 

di masa yang akan datang permintaan terus bertambah. 

8. Apakah Anda sudah siap untuk menjadi suksesor dengan kemampuan 

anda sekarang? 

Saat ini saya merasa sudah siap sekitar 80-90% untuk memegang 

perusahaan sendiri. Saya merasa bahwa saya telah menguasai sebagian 

besar operasional perusahaan mulai dari pergudangan dan pemasaran. 

Namun saya masih memiliki kelemahan dalam bidang keuangan, 

terutama adalah administrasi dan pencatatan sehingga perlu pengalaman 

lebih banyak lagi untuk meningkatkan kompetensi saya.  
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Pertanyaan Mengenai Tahap Komunikasi 

4. Menurut Anda, sudahkah Anda memiliki komunikasi yang baik dengan 

anggota keluarga dalam menjalankan bisnis keluarga?  

Saya memiliki komunikasi yang baik dengan anggota keluarga dalam 

menjalankan bisnis ini. Saya selalu berkoordinasi dengan ayah dalam hal 

operasional seperti stok di gudang, negosiasi dengan supplier dan 

konsumen serta perkembangan pemasaran produk bata ringan ini. 

Sedangkan dengan ibu, saya berkonsultasi mengenai masalah keuangan 

seperti pencatatan, nota, pembuatan faktur maupun cara membuat 

jurnal serta neraca. 

5. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki, 

apakah anggota keluarga sudah mulai mempercayakan Anda banyak hal 

terkait dengan bisnis keluarga? Kalau ya dalam hal apa saja? 

Ayah dan ibu sudah mempercayakan saya pada hal operasional 

perusahaan seperti pengaturan karyawan, pengaturan persediaan di 

gudang, negosiasi dengan supplier dan konsumen serta melakukan 

perluasan pemasaran hingga ke daerah di luar Kedu. 

6. Berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, motivasi yang dimiliki 

bagaimana Anda menunjukan komitmen Anda kepada anggota keluarga 

terkait dengan bisnis keluarga? Bagaimana bentuk komitmennya ? 

Saya selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi 

perusahaan. Komitmen saya adalah dengan bersikap jujur kepada orang 

tua, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan tidak menyalahgunakan 

kepercayaan orang tua kepada saya. Misalnya adalah sebenarnya dari 

deal dengan supplier maupun konsumen, terkadang saya bisa 

mendapatkan harga beli lebih murah ataupun kadang dari negosiasi 

dengan konsumen saya bisa mendapatkan penjualan yang lebih bagus 

dari harga normal UD Rehobot, namun saya tidak mengambil selisih itu 

dan tetap melaporkannya ke orang tua. Hal ini saya lakukan untuk 
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memberi contoh kepada karyawan untuk bersikap jujur dan demi 

kemajuan perusahaan. 

 

Pertanyaan Mengenai Perencanaan Jangka Panjang 

2. Setelah melewati tahap persiapan dan komunikasi, bagaimana cara Anda 

dapat membuat perencanaan jangka panjang untuk memajukan 

perusahaan? 

Saya memiliki rencana untuk melakukan digitalisasi. Saat ini pengawasan 

terhadap persediaan adalah yang paling penting. Saya menginginkan 

untuk dapat mengetahui persediaan real time ketika saya sedang 

menawarkan produk bata ringan kepada konsumen. Untuk melakukan 

pengecekan tersebut saya menginginkan hanya perlu melihat aplikasi 

yang bisa dikoneksikan secara mobile dan tidak perlu menelepon ke 

kantor, meminta bagian gudang untuk mengecek dalam waktu lama. Saya 

ingin agar ada sistem barcoding untuk mengetahui persediaan saat itu 

juga. Selain untuk melakukan penawaran, hal ini juga penting untuk 

pengawasan sehingga kebocoran dapat diminimalisir. 

3. Secara keseluruhan, menurut Anda, apakah anda sudah siap menjadi 

suksesor dibisnis keluarga ini ? 

Menurut saya, saya sudah siap dalam menjadi suksesor di bisnis keluarga 

ini. Saya memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal bata ringan, saya 

sudah menguasai operasional perusahaan, mampu bernegosiasi dengan 

supplier dan konsumen serta menguasai area pemasaran yang saat ini 

cukup luas. Untuk kebutuhan saya akan kemampuan administrasi yang 

baik, selain belajar dari ibu, saya berencana akan mengikuti kursus 

administrasi keuangan. 
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Pertanyaan Mengenai Proses Mentoring 

4. Bagaimana cara pemilik membagikan pengetahuan mengenai bisnis 

keluarga kepada Anda ? Manfaat apa yang diperoleh dari hal tersebut ? 

Ayah selalu mendampingi saya ketika pertama kali saya terjun di bisnis 

ini. Terutama adalah ketika diperkenalkan ke konsumen dan supplier, 

kemudian diajarkan cara membuat penawaran, membuat inquiry dan juga 

cara pengaturan stok barang di gudang. Manfaat yang saya peroleh adalah 

saya merasa mendapatkan pengalaman dari ayah saya yang telah terlebih 

dahulu terjun dalam bisnis ini, semacam transfer ilmu lah. 

5. Bagaimana proses pembelajaran Anda lakukan ? Bagaimana 

perkembangan dari proses tersebut ? 

Saya pada awalnya mengikuti seluruh instruksi yang diberikan oleh ayah 

dan ibu serta selalu didampingi, sehingga ketika saya melakukan 

kesalahan, ayah dan ibu selalu siap untuk memberikan nasihat serta 

mengoreksi kesalahan saya. Setelah sebulan didampingi, ayah mulai 

melepas saya untuk melakukan negosiasi dengan supplier, setelah saya 

dapat bernegosiasi dengan supplier, ayah menyuruh saya bernegosiasi 

dengan konsumen. Setelah itu saya berusaha mengembangkan pemasaran 

ke daerah lain di luar area pemasaran kita saat ini. Perkembangan saat ini 

adalah saya sudah dipasrahkan untuk menangani pemesanan dan negosiasi 

dengan pihak pabrik dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk permasalahan 

konsumen, kami membagi tugas, dengan ayah mengurus untuk area 

pemasaran saat ini yaitu di Kedu sedangkan saya lebih banyak keluar area 

seperti Solo, Yogyakarta, Tegal dan Semarang. Untuk masalah gudang, 

saya bertugas melakukan pengaturan persediaan sedangkan ayah 

melakukan pengontrolan terhadap persediaan tersebut. 

6. Bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut? Evaluasi apa yang diberikan 

pemilik kepada Anda? 

Hasil dari pembelajaran tersebut adalah, saat ini saya sudah menjadi 

mandiri sehingga dapat mengerjakan keseluruhan operasional perusahaan 

dengan lebih baik. Saya merasa lebih siap dalam mengambil alih 
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kepemimpinan perusahaan dari ayah saya. Ayah saya merasa bahwa saya 

mampu mengerjakan sebagian besar pekerjaan yang dianggap penting bagi 

perusahaan dan terutama adalah mengembangkan pemasaran hingga area 

di luar karesidenan Kedu. Walaupun untuk lebih baik lagi, saya harus 

mengembangkan kemampuan saya di bidang administrasi dan keuangan. 
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