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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian kali ini, objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan 

makanan ringan yang bernama Victory Snack, yang terletak di jl. Salak 

Raya No 21, Sendangguwo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Alasan peneliti memilih Victory Snack untuk diteliti karena Victory 

Snack saat ini merasakan urgensi suksesi dilakukan 

secepatnya.Pentingnya suksesi bagi Victory Snack menurut pemilik 

Victory Snack adalah dengan adanya proses suksesi yang semakin dini 

maka pemilik akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan 

suksesor mengingat bisnis ini tidak dapat dipelajari secara cepat. Jika 

proses suksesi tidak dilakukan saat ini, suksesor akan mengalami 

kesulitan dalam penyesuaian dirinya dalam bisnis di masa yang akan 

datang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah pemilik dan karyawan dari Victory Snack. 

Dalam penelitian kali ini terdapat5 responden/sampel yang diteliti yaitu 

Budi Djoenaidi (Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi 
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Djoenaidi), Nathanael Budi Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan 

Victory Snack yang menjadi kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian 

Packing) dan Ayu (Bagian Administrasi). Karyawan yang diambil 

adalah karyawan kepercayaan dari pemiliki Victory Snack dan telah 

bekerja lebih dari 5 tahun. Dalam subjek kali ini, peneliti akan 

melakukan wawancara sehinggan peneliti dapat memperoleh data – data 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis data primer, 

yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 

perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh 

peneliti.Data tersebut berupa persepsi atau tanggapan responden dari 

hasil wawancara (Sugiyono, 2013). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah 

melalui wawancara. Responden yang diwawancara adalah: 

1. Budi Djoenaidi (Pendiri/Owner) 

2. Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi) 

3. Nathanael Budi Djoenaidi (Anak Pertama/Calon suksesor) 

4. Sugeng (Karyawan Bagian Packing) 

5. Ayu (Karyawan Bagian Administrasi).  
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3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode analisis 

deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Di dalam penelitian 

ini persepsi dari subjek penelitian mengenai suksesi pada perusahaan 

keluarga, secara menyeluruh dan dengan menggunakan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan suatu konteks khusus yang 

alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2013). 

Langkah-langkahnyaadalah sebagai berikut : 

1. Melakukan wawancara kepada responden yang menjadi sampel 

penelitian 

2. Merangkum jawaban wawancara ke dalam tabel rekapitulasi 

jawaban wawancara 
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Tabel 3.1 

Tanggapan Para Responden 
Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

Menentukan Nilai 

Dasar 

Kriteria untuk calon suksesor Pendidikan terakhir calon suksesor X X X   

Calon suksesor bersikap profesional X X X X X 

Calon suksesor cepat beradaptasi 

dengan karyawan dan pelanggan 

X X X X X 

Ruang lingkup calon 

suksesor 

Lingkungan keluarga X X X X X 

Lingkungan kerja X X X X X 

Indikator aturan dalam 

memilih 

sistem primogeniture X X X   

Mengidentifikasi calon 

suksesor yang berpotensi 

Calon suksesor dapat bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukan jika 

terjadi kesalahan dalam perusahaan 

X X X X X 

Calon suksesor berperilaku jujur 

dalam menjalankan perusahaan 

X X X X X 

Pedoman tata kelola Aturan untuk kepemilikan 

perusahaan keluarga tersebut akan 

diatasnamakan satu orang 

X X X   

Ada anggota keluarga yang ikut 

berpartisipasi dalam membangun 

bisnis keluarga atau memiliki saham 

atas bisnis keluarga tersebut 

X X X   

Pembagian rencana 

kepemimpinan dan transisi 

Calon suksesor sudah mengenal 

para karyawan di perusahaan 

keluarga 

X X X X X 

Calon suksesor dapat mengatasi 

masalah dengan pelanggan dan 

pesanan 

X X X X X 



24 

 

Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

Rencana jangka waktu Kesiapan calon suksesor dalam 

mengambil alih kepemimpinan 

perusahaan keluarga 

X X X X X 

Restu dari pemilik perusahaan 

sebelumnya untuk calon suksesor 

agar calon suksesor dapat 

meneruskan perusahaan 

X X    

Pengembangan 

Calon Suksesor 

Meminimalkan kesenjangan 

antara kebutuhan dan 

kemampuan calon suksesor 

Calon suksesor diberi gaji bukan 

dilihat dari kebutuhannya, 

melainkan sesuai dengan 

kemampuan dan jabatannya dalam 

perusahaan 

X X X   

Program pendidikan formal Pendidikan terakhir yang di tempuh 

calon suksesor 

X X X   

Mempunyai kemampuan khusus 

yang dapat digunakan untuk 

menjalankan perusahaan 

X X X   

Program pelatihan Calon suksesor dilatih untuk 

memulai bekerja paruh waktu di 

perusahaan 

X X X X X 

Calon suksesor dilatih untuk 

memulai bekerja full time di 

perusahaan 

X X X X X 

Pengalaman kerja diluar 

perusahaan keluarga 

Calon suksesor pernah bekerja di 

perusahaan lain selain perusahaan 

keluarganya sendiri 

X X X   

Interaksi dengan incumbent 

dalam keberhasilan atau 

persiapan 

Hubungan dilingkungan kerja 

perusahaan terjalin dengan baik 

X X X   

Incumbent bersedia membantu 

calon suksesor menangani masalah 

X X X   
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Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

yang berhubungan dengan 

perusahaan 

Pengaruh keluarga Keluarga ikut membantu calon 

suksesor untuk menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan 

perusahaan 

X X X   

Persetujuan dari pihak keluarga 

untuk calon suksesor agar dapat 

memimpin perusahaan 

X X X   

Proses Seleksi Desain proses yang sah Restu dari pemilik sebelumnya X X    

Kesiapan suksesor menjadi 

pemimpin Victory snack 

X X  X X 

Persetujuan dari seluruh anggota 

keluarga untuk menyerahkan 

Victory snack kepada suksesor 

X X    

Penempatan jabatan yang 

tepat dalam perusahaan 

Penempatan jabatan yang sesuai 

dengan kemampuan suksesor 

X X  X X 

Proses Transisi fase incumbent Pemilik perusahaan sebelumnya 

sudah melepas jabatannya dan 

kedudukan pemimpin perusahaan 

akan diberikan kepada suksesor 

X X X   

Pemilik perusahaan yang 

sebelumnya telah mempercayai 

suksesor untuk mengambil alih 

pimpinan perusahaan 

X X X   

membantu calon suksesor 

memahami tentang intern 

manajemen perusahaan 

Pemilik Victory snack mengajari 

suksesor mengenai sistem 

manajemen yang digunakan Victory 

snack 

X X X   
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Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

Pemilik Victory snack mengajari 

suksesor mengenai bagaimana cara 

menyusun administrasi perusahaan 

X X X   

kriteria kinerja yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan 

keluarga untuk generasi 

berikutnya 

Suksesor selalu siap mengatasi 

masalah yang terjadi di perusahaan 

dalam situasi apapun 

X X X   

Suksesor dapat menentukan strategi 

untuk bersaing dengan perusahaan  

pesaing 

X X X   

 

Keterangan :  Responden yang diberi tanda (X) yang menjawab pertanyaan pada instrument penelitian 
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3. Membuat kesimpulan jawaban yang menentukan apakah suksesor telah siap dengan kewajiban dan tanggung 

jawabnya dan apakah suksesor sudah siap untuk meneruskan Victory Snack. 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Jawaban Responden 
Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden Kesimpulan 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

Menentukan 

Nilai Dasar 

Kriteria untuk calon 

suksesor 

Pendidikan terakhir 

calon suksesor 

X X X    

Calon suksesor 

bersikap profesional 

X X X X X  

Calon suksesor cepat 

beradaptasi dengan 

karyawan dan 

pelanggan 

X X X X X  

Ruang lingkup calon 

suksesor 

Lingkungan keluarga X X X X X  

Lingkungan kerja X X X X X  

Indikator aturan 

dalam memilih 

sistem primogeniture X X X    

Mengidentifikasi 

calon suksesor yang 

berpotensi 

Calon suksesor dapat 

bertanggung jawab 

atas apa yang 

dilakukan jika terjadi 

kesalahan dalam 

perusahaan 

X X X X X  

Calon suksesor 

berperilaku jujur dalam 

menjalankan 

perusahaan 

X X X X X  
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Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden Kesimpulan 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

Pedoman tata kelola Aturan untuk 

kepemilikan 

perusahaan keluarga 

tersebut akan 

diatasnamakan satu 

orang 

X X X    

Ada anggota keluarga 

yang ikut berpartisipasi 

dalam membangun 

bisnis keluarga atau 

memiliki saham atas 

bisnis keluarga 

tersebut 

X X X    

Pembagian rencana 

kepemimpinan dan 

transisi 

Calon suksesor sudah 

mengenal para 

karyawan di 

perusahaan keluarga 

X X X X X  

Calon suksesor dapat 

mengatasi masalah 

dengan pelanggan dan 

pesanan 

X X X X X  

Rencana jangka 

waktu 

Kesiapan calon 

suksesor dalam 

mengambil alih 

kepemimpinan 

perusahaan keluarga 

X X X X X  

Restu dari pemilik 

perusahaan 

sebelumnya untuk 

calon suksesor agar 

calon suksesor dapat 

X X     
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Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden Kesimpulan 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

meneruskan 

perusahaan 

Pengembangan 

Calon Suksesor 

Meminimalkan 

kesenjangan antara 

kebutuhan dan 

kemampuan calon 

suksesor 

Identifikasi kebutuhan 

perusahaan 

X X X    

Identifikasi 

kemampuan suksesor 

X X X    

Program pendidikan 

formal 

Pendidikan terakhir 

yang di tempuh calon 

suksesor 

X X X    

Mempunyai 

kemampuan khusus 

yang dapat digunakan 

untuk menjalankan 

perusahaan 

X X X    

Program pelatihan Calon suksesor dilatih 

untuk memulai bekerja 

paruh waktu di 

perusahaan 

X X X X X  

Calon suksesor dilatih 

untuk memulai bekerja 

full time di perusahaan 

X X X X X  

Calon suksesor dapat 

mengatasi masalah 

perusahaan yang sering 

dihadapi saat 

berinteraksi dengan 

pelanggan 

X X X X X  

Pengalaman kerja 

diluar perusahaan 

keluarga 

Calon suksesor pernah 

bekerja di perusahaan 

X X X    
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Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden Kesimpulan 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

lain selain perusahaan 

keluarganya sendiri 

Interaksi dengan 

incumbent dalam 

keberhasilan atau 

persiapan 

Hubungan 

dilingkungan kerja 

perusahaan terjalin 

dengan baik 

X X X    

Incumbent bersedia 

membantu calon 

suksesor menangani 

masalah yang 

berhubungan dengan 

perusahaan 

X X X    

Pengaruh keluarga Keluarga ikut 

membantu calon 

suksesor untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

berhubungan dengan 

perusahaan 

X X X    

Persetujuan dari pihak 

keluarga untuk calon 

suksesor agar dapat 

memimpin perusahaan 

X X X    

Proses Seleksi Desain proses yang 

sah 

Restu dari pemilik 

sebelumnya 

X X     

Kesiapan suksesor 

menjadi pemimpin 

Victory snack 

X X  X X  

Persetujuan dari 

seluruh anggota 

keluarga untuk 

X X     
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Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden Kesimpulan 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

menyerahkan Victory 

snack kepada suksesor 

Penempatan jabatan 

yang tepat dalam 

perusahaan 

Penempatan jabatan 

yang sesuai dengan 

kemampuan suksesor 

X X  X X  

Proses Transisi fase incumbent Pemilik perusahaan 

sebelumnya sudah 

melepas jabatannya 

dan kedudukan 

pemimpin perusahaan 

akan diberikan kepada 

suksesor 

X X X    

Pemilik perusahaan 

yang sebelumnya telah 

mempercayai suksesor 

untuk mengambil alih 

pimpinan perusahaan 

X X X    

membantu calon 

suksesor memahami 

tentang intern 

manajemen 

perusahaan 

Pemilik Victory snack 

mengajari suksesor 

mengenai sistem 

manajemen yang 

digunakan Victory 

snack 

X X X    

Pemilik Victory snack 

mengajari suksesor 

mengenai bagaimana 

cara menyusun 

administrasi 

perusahaan 

X X X    

kriteria kinerja yang 

telah ditetapkan oleh 

Suksesor selalu siap 

mengatasi masalah 

X X X    
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Dimensi Indikator Instrumen Jawaban Responden Kesimpulan 

Direktur Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 

I 

Karyawan 

II 

perusahaan keluarga 

untuk generasi 

berikutnya 

yang terjadi di 

perusahaan dalam 

situasi apapun 

Suksesor dapat 

menentukan strategi 

untuk bersaing dengan 

perusahaan  pesaing 

X X X    

 

Keterangan :  Hanya menjawab yang diberi tanda (V) 
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4. Kesimpulan dibuat berdasarkan kecenderungan jawaban dari 5 

responden tersebut didasarkan pada jenis dan jumlah jawaban 

yang cenderung hampir sama mengenai kemampuan suksesor 

dalam proses suksesi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


