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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Victory Snack 

Victory Snack merupakan sebuah bisnis keluarga yang bergerak di bidang 

distribusi makanan ringan. Bisnis keluarga Victory Snack sudah berdiri dari tahun 

2012. Pada tahun 2012, Victory Snack mulai menjual makanan ringan secara 

grossiran, tetapi kemudian setelah bisnis keluarga tersebut mulai berkembang, lama 

kelamaan sejak tahun 2015 Victory Snack memutuskan untuk mulai menjualnya 

secara eceran. Victory Snack saat ini telah menjual secara grossir dan eceran. Hal 

ini bertujuan untuk menguasai pasar dalam sektor grosir maupun eceran dan untuk 

terus melanjutkan bisnis keluarga tersebut. 

Pemasaran Victory Snack pada awalnya dilakukan dari mulut ke mulut di 

antara pedagang pasar, pemilik juga aktif turun ke pasar untuk mencari orderan, 

menawarkan produk snacknya dan juga menitipkan produk snack dari Victory 

Snack kepada pedagang pasar dengan sistem konsinyasi. Saat ini karena eksistensi 

Victory Snack sudah dikenal terutama di pedagang pasar sebagai salah satu toko 

snack grosir maupun eceran terbesar dan terlengkap di Kota Semarang, maka saat 

ini Victory Snack sudah tidak turun ke pasar, namun hanya menunggu pesanan di 

toko saja. 
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4.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Victory Snack adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Victory Snack 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.1, tugas dari masing-masing posisi dalam struktur 

organisasi Victory Snack adalah sebagai berikut: 

1. Direktur 

Tugas direktur adalah: 

a. Merumuskan kebijakan perusahaan 

b. Bernegosiasi dengan supplier 

c. Bernegosiasi dengan konsumen 

d. Mengatur keseluruhan operasional perusahaan 

2. Keuangan 

Tugas bagian keuangan yang dijabat oleh istri direktur adalah: 

Direktur 

Keuangan 

Supervisor Packing Supervisor 

Administrasi 

Karyawan 
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a. Melakukan pengawasan terhadap arus kas perusahaan 

b. Melakukan pembayaran kepada supplier 

c. Menerima pembayaran dari konsumen 

3. Supervisor Administrasi 

Tugas dari supervisor administrasi adalah : 

a. Membuat surat jalan 

b. Menerima nota merah dari konsumen 

c. Merekap persediaan 

d. Mengatur pengiriman dengan koordinasi dengan supervisor packing 

4. Supervisor packing 

Tugas dari supervisor packing adalah : 

a. Bertanggung jawab di bagian gudang 

b. Mengawasi pelaksanaan packing ketika ada pesanan dari konsumen 

c. Mengawasi pengiriman ke konsumen 

d. Mengawasi proses bongkar muat di gudang 

4.1.3Gambaran Umum Responden 

Identifikasi kesiapan suksesor “Victory Snack” dilakukan dengan 

mengambil kesimpulan dari jawaban beberapa narasumber yaitu 5 orang, Budi 

Djoenaidi (Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael 

Budi Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 
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Administrasi). Karyawan yang diambil adalah karyawan kepercayaan dari pemiliki 

Victory Snack dan telah bekerja lebih dari 5 tahunyaitu : 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan R1  R2 R3 R4 R5 

Nama Budi 

Djoenaidi 

Priscilla 

Vebby 

Nathanael 

Budi 

Djoenaidi 

Sugeng Ayu 

Jabatan Pemilik Istri 

pendiri 

Anak 

pertama 

atau calon 

suksesor 

Supervisor 

packing 

Supervisor 

administrasi 

Usia      

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki Perempuan 

Pendidikan SMA S1 S1 SMA SMA 

 

4.2 Analisis Proses Suksesi Pada “Victory Snack” 

Suksesi merupakan proses yang menyeluruh dan kompleks dengan adanya 

permulaan, perkembangan dan akhirnya mencapai kestabilan pada fase klimaks. 

Berdasarkan teori Le Breton-Miller & Steier, L. P. (2004), maka proses suksesi ini 

akan dilakukan dalam empat tahapan proses yaitu menentukan nilai dasar, 

pengembangan calon suksesor, proses seleksi dan proses transisi. 

Berdasarkanproses sukses menurut teori Le Breton-Miller & Steier, L. P. 

(2004) tersebut, maka dapat diidentifikasi proses suksesi “Victory Snack” sebagai 

berikut: 
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4.2.1 Menentukan Nilai Dasar 

Indikator dari menentukan nilai dasar ini adalah : 

1. Kriteria untuk calon suksesor 

Dari teori dan hasil wawancara, kriteria untuk calon suksesor ini dapat diukur 

dengan indikator : 

a. Pendidikan terakhir calon suksesor 

b. Calon suksesor bersikap profesional, profesional disini dapat 

diartikan tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. 

c. Calon suksesor cepat beradaptasi dengan karyawan dan pelanggan 

2. Ruang lingkup calon suksesor 

Dari teori dan hasil wawancara, ruang lingkup calon suksesor ini dapat diukur 

dengan indikator : 

a. Lingkungan keluarga : lingkungan keluarga calon suksesor 

b. Lingkungan kerja : lingkungan kerja calon suksesor 

3. Indikator aturan dalam memilih 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator :Aturan dalam memilih calon suksesor menggunakan sistem 

primogeniture, yang merupakan hukum adat yang berisi tentang pernyataan 

bahwa harta warisan keluarga diberikan kepada anak pertama dalam 

keluarganya. 

4. Mengidentifikasi calon suksesor yang berpotensi 
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Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Calon suksesor dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan 

jika terjadi kesalahan dalam perusahaan 

b. Calon suksesor berperilaku jujur dalam menjalankan perusahaan 

5. Pedoman tata kelola 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator: 

a. Aturan untuk kepemilikan perusahaan keluarga tersebut akan 

diatasnamakan satu orang 

b. Ada anggota keluarga yang ikut berpartisipasi dalam membangun 

bisnis keluarga atau memiliki saham atas bisnis keluarga tersebut 

6. Pembagian rencana kepemimpinan dan transisi 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Calon suksesor sudah mengenal para karyawan di perusahaan 

keluarga 

b. Calon suksesor dapat mengatasi masalah dengan pelanggan dan 

pesanan 

7. Rencana jangka waktu 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 
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a. Kesiapan calon suksesor dalam mengambil alih kepemimpinan 

perusahaan keluarga 

b. Restu dari pemilik perusahaan sebelumnya untuk calon suksesor 

agar calon suksesor dapat meneruskan perusahaan 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang 

dari Budi Djoenaidi (Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), 

Nathanael Budi Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang 

menjadi kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi)telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kriteria untuk calon suksesor 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah Anda 

memandang bahwa 

pendidikan 

merupakan sesuatu 

yang penting bagi 

calon suksesor?Apa 

yang membuat 

pendidikan tersebut 

penting bagi calon 

suksesor?Pendidikan 

apa yang menurut 

Anda sudah memadai 

bagi calon suksesor? 

Menurut saya 

pendidikan 

penting bagi calon 

suksesor. 

Pendidikan 

penting karena 

pendidikan adalah 

dasar dari setiap 

pekerjaan, selain 

itu dengan 

pendidikan 

formal, maka 

calon suksesor 

akan mampu 

Menurut saya 

sangat penting. 

Pendidikan 

akan membuat 

calon suksesor 

mampu untuk 

memperluas 

wawasannya, 

melihat hal 

baru yang 

belum pernah 

didengarnya 

sebelumnya 

dan juga 

Menurut saya 

pendidikan 

penting karena 

mampu 

meningkatkan 

pengetahuan 

saya secara 

teoritis. Teori 

kan 

merupakan 

dasar dari 

praktek. 

Pendidikan 

yang menurut 

  Berdasarkan hasil jawaban 

responden didapatkan 

hasil bahwa pendidikan 

merupakan sesuatu yang 

penting bagi calon 

suksesor. Pendidikan 

penting bagi calon 

suksesor karena 

1. Pengetahuan yang 

didapatkan dari 

pendidikan formal 

berupa teori adalah 

dasar dari setiap 

pekerjaan 



 

 

43 

 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

memperluas 

pandangannya 

sehingga saya 

harapkan mampu 

untuk berpikir di 

luar kebiasaan 

pekerjaan yang 

saya lakukan 

selama ini dan 

membawa hal baru 

ke dalam 

pekerjaan. 

Menurut saya 

pendidikan yang 

tepat adalah 

manajemen. 

mampu 

menambah 

pengetahuan 

secara teori 

yang belum 

pernah dimiliki 

oleh orang 

tuanya. Selain 

itu dengan 

pendidikan 

semakin 

tinggi, calon 

suksesor akan 

dapat 

berinteraksi 

dengan lebih 

saya memadai 

adalah 

pendidikan di 

bidang 

ekonomi 

manajemen. 

2. Dengan 

pendidikan formal, 

maka calon 

suksesor akan 

mampu 

memperluas 

wawasannya 

sehingga 

diharapkan mampu 

untuk berpikir di 

luar kebiasaan 

pekerjaan serta 

membawa hal baru 

dalam pekerjaan. 

3. Dari pendidikan 

tersebut, calon 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

banyak orang, 

mengenal lebih 

banyak orang, 

menjalin relasi 

dan relasi yang 

semakin 

banyak akan 

memudahkan 

bisnis di masa 

depan. 

Pendidikan 

yang menurut 

saya memadai, 

S1 ekonomi 

sudah cukup 

menurut saya, 

suksesor 

akandapat 

berinteraksi 

dengan lebih 

banyak orang, 

mengenal lebih 

banyak orang, 

menjalin relasi dan 

relasi yang 

semakin banyak 

akan memudahkan 

bisnis di masa 

depan. 

Pendidikan yang dianggap 

memadai untuk suksesor 

adalah S1 ekonomi 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

namun jika 

bisa S2 maka 

akan lebih 

memuaskan. 

manajemen dan yang lebih 

ideal adalah S2 ekonomi 

manajemen. 

 

 

2 Apakah calon 

suksesor mampu 

bersikap professional 

dalam 

pekerjaan?Bagaimana 

bentuk 

profesionalisme calon 

suksesor? 

Calon suksesor 

mampu bersikap 

professional dalam 

pekerjaan. Calon 

suksesor selama 

bekerja selalu 

focus bekerja dan 

tidak 

memanfaatkan 

waktu pekerjaan 

untuk keperluan 

pribadinya, 

Menurut saya 

calon suksesor 

mampu untuk 

bersikap 

professional di 

pekerjaan, dia 

tidak pernah 

menggunakan 

fasilitas kantor 

seperti mobil 

untuk 

keperluan 

Mampu, saya 

selalu 

bersikap 

professional, 

bentuk 

profesionalitas 

saya adalah 

dengan tidak 

mengurus 

urusan pribadi 

saya pada saat 

jam kerja. 

Menurut saya 

calon suksesor 

sudah 

bersikap 

professional di 

tempat kerja 

antara lain 

adalah tidak 

memanfaatkan 

fasilitas kerja 

untuk 

keperluan 

Calon 

suksesor 

mampu 

professional 

dalam 

pekerjaan 

contohnya 

adalah tidak 

bermain hp 

di tempat 

kantor 

Berdasarkan hasil jawaban 

responden diketahui 

bahwa calon suksesor 

mampu untuk bersikap 

professional di pekerjaan. 

Bentuk profesionalisme 

calon suksesor adalah: 

1. Calon suksesor 

selama bekerja 

selalu focus 

bekerja melayani 

pelanggan dan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

bahkan calon 

suksesor jarang 

melihat 

handphone nya 

pada saat bekerja 

dan focus 

melayani 

pelanggan 

pribadinya dan 

jarang 

memainkan hp 

nya saat 

sedang 

mengerjakan 

pekerjaan 

kantor kecuali 

untuk hal yang 

berhubungan 

dengan 

pekerjaan 

Saya juga 

tidak akan 

menggunakan 

fasilitas kantor 

untuk 

keperluan 

pribadi saya 

sendiri 

pribadi 

maupun 

memanfaatkan 

waktu kerja 

untuk 

keperluan 

pribadinya. 

tidak 

memanfaatkan 

waktu pekerjaan 

untuk keperluan 

pribadinya seperti 

bermain dengan 

HP nya. 

2. Calon suksesor 

juga tidak pernah 

menggunakan 

fasilitas kantor 

seperti mobil 

kantor untuk 

keperluan 

pribadinya 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

3 Apakah calon 

suksesor mampu 

beradaptasi dengan 

cepat dengan 

karyawan dan 

pelanggan?Bagaimana 

upaya calon suksesor 

untuk beradaptasi 

dengan karyawan dan 

pelanggan? 

Calon suksesor 

mampu 

beradaptasi 

dengan cepat 

kepada 

karyawawan dan 

pelanggannya. 

Upaya calon 

suksesor untuk 

beradaptasi 

dengan karyawan 

adalah mencoba 

menghafalkan 

nama-nama 

karyawan dimulai 

dari yang sering 

Calon suksesor 

mampu 

beradaptasi 

dengan cepat 

dengan 

karyawan 

karena setiap 

hari bekerja 

bersama 

sehingga 

mudah 

membentuk 

kedekatan 

dengan 

karyawan, 

terlebih lagi 

Saya mampu 

beradaptasi 

dengan cepat 

dengan 

karyawan. 

Dengan 

bekerja 

bersama, saya 

merasa lebih 

cepat 

mengetahui 

mengenai 

karyawan, 

saya berupaya 

untuk 

menghafalkan 

Calon 

suksesor 

mampu 

beradaptasi 

dengan cepat 

dengan 

karyawan, 

karena setiap 

hari kita 

bertemu. 

Calon 

suksesor 

biasanya 

mengajak 

kami 

berbicara pada 

Calon 

suksesor 

mampu 

beradaptasi 

dengan cepat 

dengan 

karyawan, 

karena 

karyawan 

sudah 

mengenal 

duluan calon 

suksesor. 

Upaya calon 

suksesor 

untuk 

Berdasarkan hasil jawaban 

responden penelitian, 

diketahui bahwa calon 

suksesor mampu 

beradaptasi dengan cepat 

kepada karyawawan dan 

pelanggannya. 

Upaya calon suksesor 

untuk beradaptasi dengan 

karyawan adalah  

1. mencoba 

menghafalkan 

nama-nama 

karyawan dimulai 

dari yang sering 

bekerja bersama. 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

bekerja bersama 

dan berdiskusi 

dengan karyawan 

tiap hari. 

Sedangkan dengan 

pelanggan, calon 

suksesor selalu 

berusaha untuk 

memperkenalkan 

diri kepada 

pelanggan, 

memberikan 

pelayanan yang 

memuaskan, 

berusaha 

mengetahui 

calon suksesor 

juga supel 

sehingga 

karyawan 

mudah untuk 

berinteraksi 

dengan calon 

suksesor. 

Untuk 

kedekatan 

dengan 

pelanggan 

harus dibangun 

secara 

perlahan. Saat 

ini pelanggan 

nama satu per 

satu karyawan 

dan juga 

mengetahui 

mengenai 

keluarganya. 

Untuk 

pelanggan, 

saya berusaha 

juga 

menghafalkan 

nama, 

kemudian 

pembelanjaan 

rutinnya dan 

juga periode 

saat istirahat, 

biasanya 

menanyakan 

kabar anak 

dan juga 

sering berbagi 

makanan 

bersama. 

Untuk 

pelanggan, 

sekarang 

suksesor 

mulai kenal 

sedikit-sedikit 

lah, terutama 

pelanggan 

beradaptasi 

dengan 

karyawan 

adalah 

dengan cara 

mengajak 

mengobrol 

dan makan 

bersama 

dengan calon 

suksesor. 

Pelanggan 

juga 

sebagian 

sudah 

dikenal oleh 

2. Calon suksesor 

juga biasanya 

mengajak 

karyawan 

berbicara pada saat 

istirahat, biasanya 

menanyakan kabar 

anak dan juga 

sering berbagi 

makanan bersama. 

Upaya calon suksesor 

membangun kedekatan 

dengan pelanggan adalah 

dengan cara  

1. Selalu berusaha 

untuk 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

kebutuhan rutin 

pelanggan dan 

memberikan 

perhatian pada 

tanggapan dari 

pelanggan 

mengenai kinerja 

perusahaan. 

masih banyak 

yang lebih 

suka 

berhubungan 

dengan saya 

atau suami, 

sehingga saya 

perlu 

mengenalkan 

calon suksesor 

kepada 

pelanggan dan 

menyatakan 

untuk 

menghubungi 

suksesor ketika 

pembelanjaan 

dari pelanggan 

sehingga jika 

kita bisa 

mengetahui 

kebutuhan 

pelanggan 

dengan lebih 

cepat maka 

kita akan 

mampu 

memuaskan 

pelanggan. 

yang sering 

datang ke 

toko. Upa 

calon suksesor 

mengenal 

pelanggan 

antara lain 

adalah dengan 

hapalin nama, 

kebiasaan 

membeli 

kemudian 

alamat 

sehingga 

kalau 

mengobrol 

calon 

suksesor. 

Cara calon 

suksesor 

mengenal 

pelanggan 

adalah 

dengan cara 

membangun 

kedekatan 

hubungan 

dari 

seringnya 

bertemu di 

toko. 

memperkenalkan 

diri kepada 

pelanggan 

2. memberikan 

pelayanan yang 

memuaskan 

3. berusaha 

mengetahui 

kebutuhan rutin 

pelanggan  

4. memberikan 

perhatian pada 

tanggapan dari 

pelanggan 

mengenai kinerja 

perusahaan. 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

pelanggan 

ingin 

melakukan 

pemesanan. 

Calon suksesor 

sendiri juga 

saat ini 

berusaha 

menghubungi 

pelanggan 

sendiri, 

kemudian 

membangun 

komunikasi 

dengan 

melakukan 

bisa 

nyambung. 

5. Melakukan 

kunjungan secara 

pribadi secara rutin 

ke pelanggan 

untuk membangun 

kedekatan. 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

kunjungan 

secara pribadi 

ke pelanggan 

untuk 

membangun 

kedekatan. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator kriteria untuk calon suksesor, maka dapat dianalisis 

bahwaBerdasarkan hasil jawaban responden didapatkan hasil bahwa pendidikan 

merupakan sesuatu yang penting bagi calon suksesor. Pendidikan penting bagi 

calon suksesor karena: 

1. Pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal berupa teori adalah 

dasar dari setiap pekerjaan 

2. Dengan pendidikan formal, maka calon suksesor akan mampu memperluas 

wawasannya sehingga diharapkan mampu untuk berpikir di luar kebiasaan 

pekerjaan serta membawa hal baru dalam pekerjaan. 

3. Dari pendidikan tersebut, calon suksesor akan dapat berinteraksi dengan 

lebih banyak orang, mengenal lebih banyak orang, menjalin relasi dan relasi 

yang semakin banyak akan memudahkan bisnis di masa depan. 

Pendidikan yang dianggap memadai untuk suksesor adalah S1 ekonomi 

manajemen dan yang lebih ideal adalah S2 ekonomi manajemen. Berdasarkan hasil 

jawaban responden diketahui bahwa calon suksesor mampu untuk bersikap 

professional di pekerjaan. Bentuk profesionalisme calon suksesor adalah: 
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1. Calon suksesor selama bekerja selalu focus bekerja melayani pelanggan dan 

tidak memanfaatkan waktu pekerjaan untuk keperluan pribadinya seperti 

bermain dengan HP nya. 

2. Calon suksesor juga tidak pernah menggunakan fasilitas kantor seperti 

mobil kantor untuk keperluan pribadinya 

Berdasarkan hasil jawaban responden penelitian, diketahui bahwa calon 

suksesor mampu beradaptasi dengan cepat kepada karyawawan dan pelanggannya. 

Upaya calon suksesor untuk beradaptasi dengan karyawan adalah  

1. mencoba menghafalkan nama-nama karyawan dimulai dari yang sering 

bekerja bersama. 

2. Calon suksesor juga biasanya mengajak karyawan berbicara pada saat 

istirahat, biasanya menanyakan kabar anak dan juga sering berbagi 

makanan bersama. 

Upaya calon suksesor membangun kedekatan dengan pelanggan adalah 

dengan cara 

1. Selalu berusaha untuk memperkenalkan diri kepada pelanggan 

2. memberikan pelayanan yang memuaskan 

3. berusaha mengetahui kebutuhan rutin pelanggan  

4. memberikan perhatian pada tanggapan dari pelanggan mengenai kinerja 

perusahaan. 
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5. Melakukan kunjungan secara pribadi secara rutin ke pelanggan untuk 

membangun kedekatan. 
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Tabel 4.3 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Ruang Lingkup Calon Suksesor 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah keluarga 

mendukung pemilihan 

calon suksesor sebagai 

suksesor di Victory 

Snack?Jika 

mendukung, apa 

bentuk dukungannya 

dan mengapa? 

Keluarga 

mendukung 

pemilihan 

calon 

suksesor 

sebagai 

suksesor di 

Victory 

Snack. 

Bentuk 

dukungan 

dari keluarga 

ini adalah 

Keluarga 

mendukung 

pemilihan 

calon suksesor 

sebagai 

suksesor di 

Victory 

Snack, bentuk 

adalah dengan 

cara 

mengajarkan 

apa yang kami 

tahu kepada 

Menurut 

saya 

keluarga 

mendukung 

saya, karena 

saya anak 

laki-laki 

tertua dan 

adik-adik 

masih belum 

lulus 

sekolah 

sehingga 

Saya kira 

mendukunglah, 

bentuk 

dukungannya 

seperti 

mengajari cara 

berjualan yang 

benar, 

kemudian 

mengenalkan 

ke supplier dan 

pelanggan jadi 

calon suksesor 

Keluarga 

tentu 

mendukung 

pemilihan 

calon suksesor 

karena saat ini 

calon suksesor 

dinilai sudah 

bekerja 

dengan 

bersungguh-

sungguh di 

toko. Bentuk 

Berdasarkan hasil 

wawancara, diketahui 

bahwa keluarga 

mendukung pemilihan 

calon suksesor sebagai 

suksesor di Victory 

Snack. Bentuk 

dukungan keluarga 

dalam pemilihan calon 

suksesor sebagai 

suksesor di Victory 

Snack adalah: 



 

 

56 

 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

kami 

mengajarkan 

kepada calon 

suksesor 

mengenai 

pengetahuan 

yang tidak 

didapatkan 

saat sekolah, 

seperti cara 

melakukan 

pengepakan 

yang efektif, 

bagaimana 

cara 

pengaturan 

calon suksesor 

seperti 

pengaturan 

keuangan dan 

pengaturan 

administrasi 

persediaan 

cara 

pemesanan, 

cara mengatur 

karyawan 

hingga cara 

pembayaran. 

semua 

operasional 

Victory 

Snack 

diserahkan 

kepada saya 

di masa 

depan. 

Bentuk 

dukungan 

keluarga 

adalah 

dengan 

mengajarkan 

semua 

kebutuhan 

bisa semakin 

kenal dengan 

pasa supplier 

dan pelanggan 

dukungannya 

adalah 

mengenalkan 

suksesor 

kepada 

supplier dan 

pelanggannya. 

1. mengajarkan 

kepada calon 

suksesor 

mengenai 

pengetahuan 

yang tidak 

didapatkan saat 

sekolah, seperti 

cara melakukan 

pengepakan 

yang efektif, 

bagaimana cara 

pengaturan 

gudang agar 

terlihat lebih 

lapang dan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

gudang agar 

terlihat lebih 

lapang dan 

mudah dicari 

serta 

mengajarkan 

bagaimana 

pentingnya 

administrasi 

dalam suatu 

bisnis 

pengetahuan 

akan 

pekerjaan 

kepada saya 

misalnya 

cara 

menghadapi 

pelanggan, 

pemilihan 

supplier dan 

administrasi 

perusahaan. 

mudah dicari 

serta 

mengajarkan 

bagaimana 

pentingnya 

administrasi 

dalam suatu 

bisnis. 

2. cara pemesanan, 

cara mengatur 

karyawan hingga 

cara 

pembayaran, 

cara menghadapi 

pelanggan, 

pemilihan dan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

pengenalan 

supplier 

2 Apakah lingkungan 

kerja mendukung 

suksesor dalam proses 

suksesinya?Bagaimana 

bentuk dukungannya? 

Menurut saya 

lingkungan 

kerja 

mendukung 

calon 

suksesor, 

hampir semua 

karyawan 

telah 

mengenal 

calon 

suksesor 

sejak kecil, 

walau calon 

Lingkungan 

kerja 

mendukung 

suksesor 

dalam proses 

suksesinya 

karena saat ini 

seluruh 

karyawan mau 

untuk 

membantu 

calon suksesor 

dalam 

menjalankan 

Lingkungan 

kerja 

mendukung 

saya dalam 

proses 

suksesi 

karena 

seluruh 

karyawan 

mau untuk 

mendukung 

dan 

membantu 

saya 

Lingkungan 

kerja jelas 

mendukung 

calon suksesor 

dalam proses 

suksesinya, 

bentuk 

dukungannya 

antara lain 

adalah kita 

akan berusaha 

mengerjakan 

pekerjaan-

pekerjaan yang 

Lingkungan 

kerja 

mendukung 

suksesor 

dalam proses 

suksesinya 

antara lain 

karyawan kita 

selalu 

berusaha 

mengerjakan 

apa yang 

diperintah 

oleh calon 

Lingkungan kerja 

mendukung suksesor 

dalam proses 

suksesinya. Bentuk 

dukungan bagi suksesor 

saat ini adalah seluruh 

karyawan bersedia untuk 

membantu calon 

suksesor dalam 

menjalankan 

pekerjaannya. Karyawan 

bersedia untuk 

menangani pekerjaan-

pekerjaan kecil yang 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

suksesor tidak 

mengenal 

beberapa di 

antara 

mereka, 

karyawan 

mau untuk 

membantu 

dan 

memberikan 

nasihat 

kepada calon 

suksesor 

mengenai 

pekerjaan 

yang perlu 

pekerjaannya. 

Karyawan 

bersedia untuk 

menangani 

pekerjaan-

pekerjaan 

kecil sehingga 

calon suksesor 

dapat lebih 

berkonsentrasi 

dalam 

melayani 

pelanggan 

melakukan 

pekerjaan, 

sehingga 

saya belajar 

banyak dari 

lingkungan 

kerja saya. 

Dukungan 

dari 

karyawan 

antara lain 

adalah 

membantu 

ketika saya 

belum 

mengetahui 

tidak perlu 

kemampuan 

khusus seperti 

mengepak 

barang dan 

angkat-angkat, 

supaya calon 

suksesor bisa 

focus ke toko 

dan 

pelanggannya. 

suksesor 

dengan 

sungguh-

sungguh 

untuk 

meringankan 

bebannya. 

tidak perlu kemampuan 

khusus seperti 

mengepak dan angkat-

angkat barang sehingga 

calon suksesor dapat 

lebih berkonsentrasi 

dalam melayani 

pelanggan. 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

dilakukannya, 

seperti 

menunjukkan 

tempat 

pengepakaan, 

cara 

pemakaian 

mesin 

packing dan 

melatih calon 

suksesor agar 

dapat 

melakukan 

pekerjaan 

tersebut 

sendiri 

proses 

pengepakan 

maupun 

pengiriman 

barang 



 

 

61 

 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator ruang lingkup calon suksesor, maka dapat dianalisis 

bahwaBerdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keluarga mendukung 

pemilihan calon suksesor sebagai suksesor di Victory Snack. Bentuk dukungan 

keluarga dalam pemilihan calon suksesor sebagai suksesor di Victory Snack adalah: 

1. mengajarkan kepada calon suksesor mengenai pengetahuan yang tidak 

didapatkan saat sekolah, seperti cara melakukan pengepakan yang efektif, 

bagaimana cara pengaturan gudang agar terlihat lebih lapang dan mudah 

dicari serta mengajarkan bagaimana pentingnya administrasi dalam suatu 

bisnis. 

2. cara pemesanan, cara mengatur karyawan hingga cara pembayaran, cara 

menghadapi pelanggan, pemilihan dan pengenalan supplier 

Lingkungan kerja mendukung suksesor dalam proses suksesinya. Bentuk 

dukungan bagi suksesor saat ini adalah seluruh karyawan bersedia untuk membantu 

calon suksesor dalam menjalankan pekerjaannya. Karyawan bersedia untuk 

menangani pekerjaan-pekerjaan kecil yang tidak perlu kemampuan khusus seperti 

mengepak dan angkat-angkat barang sehingga calon suksesor dapat lebih 

berkonsentrasi dalam melayani pelanggan. 
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Tabel 4.4 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Aturan dalam Memilih 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah calon 

suksesor 

merupakan anak 

pertama di 

keluarga?Apakah 

pemilihan calon 

suksesor 

berdasarkan tradisi 

anak 

pertama?Mengapa? 

Ya, merupakan 

anak pertama laki-

laki. Ya, pemilihan 

calon suksesor 

karena dia 

merupakan anak 

laki-laki pertama 

sedang adik-

adiknya masih ada 

yang SMA 

sehingga belum 

bisa untuk 

membantu terlalu 

Ya, calon 

suksesor 

merupakan 

anak pertama 

di keluarga 

dan pemilihan 

didasarkan 

pada tradisi 

anak laki-laki 

pertama. 

Karena calon 

suksesor 

merupakan 

Ya saya anak 

pertama. 

Pemilihan saya 

berdasarkan 

tradisi anak 

pertama karena 

saya harus 

mampu 

bertanggung 

jawab untuk 

menghidupi 

keluarga 

selanjutnya. 

  Calon suksesor 

merupakan anak 

pertama laki-laki di 

keluarga. Pemilihan 

calon suksesor juga 

didasarkan pada 

tradisi anak laki-laki 

pertama. Karena 

calon suksesor 

merupakan anak 

tertua dan saat ini 

sudah bekerja di 

Victory Snack, 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

banyak dalam 

bisnis. 

anak tertua 

dan saat ini 

sudah bekerja 

di Victory 

Snack, 

sedangkan 

adik-adiknya 

masih kecil. 

sedangkan adik-

adiknya masih kecil 

sehingga calon 

suksesor merupakan 

tulang punggung 

keluarganya saat ini 

dan harus mampu 

bertanggung jawab 

untuk menghidupi 

keluarga 

selanjutnya. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator aturan dalam memilih, maka dapat dianalisis 

bahwacalon suksesor merupakan anak pertama laki-laki di keluarga. Pemilihan 

calon suksesor juga didasarkan pada tradisi anak laki-laki pertama. Karena calon 

suksesor merupakan anak tertua dan saat ini sudah bekerja di Victory Snack, 

sedangkan adik-adiknya masih kecil sehingga calon suksesor merupakan tulang 

punggung keluarganya saat ini dan harus mampu bertanggung jawab untuk 

menghidupi keluarga selanjutnya. 
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Tabel 4.5 

Hasil Jawaban Responden terhadap IndikatorMengidentifikasi Calon Suksesor yang Berpotensi 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah calon suksesor 

mampu 

mempertanggungjawa

bkan kesalahan yang 

dilakukan dalam 

pekerjaan?Bagaimana 

caranya? 

Mampu, calon 

suksesor 

berinisiatif untuk 

mengganti ketika 

terdapat salah satu 

kantong yang 

dipack oleh 

suksesor 

mengalami 

kerusakan 

sehingga ketika 

sampai di 

konsumen seluruh 

Calon suksesor mampu 

mempertanggungjawabkan 

kesalahan yang dilakukan 

dalam pekerjaan misalnya 

adalah pada saat ada 

kesalahan pengemasan 

maka calon suksesor 

membongkar kembali 

semua kemasan dan 

mengulang pengemasan 

sekali lagi 

Ya, ketika saya 

salah 

melakukan 

pengiriman ke 

salah satu 

pelanggan, dan 

terlambat 

melakukan 

pengiriman ke 

pelanggan lain, 

saya secara 

personal 

meminta maaf 

Selalu 

bertanggung 

jawab, seperti 

kemarin 

ketika salah 

mengantar 

pesanan, 

karena salah 

instruksi dari 

calon 

suksesor, 

akhirnya si 

calon 

Calon 

suksesor 

mampu 

mempertangg

ungjawabkan 

kesalahan 

yang 

dilakukan 

dalam 

pekerjaan, 

misalnya 

ketika ada 

salah kirim 

Calon suksesor mampu 

mempertanggungjawabka

n kesalahan yang 

dilakukan dalam 

pekerjaan. Sebagai 

contohnya adalah 

1. Pada saat ada 

kesalahan 

pengemasan maka 

calon suksesor 

membongkar 

kembali semua 

kemasan dan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

makanan sudah 

tumpah dalam 

kardus. Calon 

suksesor 

bertanggung 

jawab melakukan 

repacking, dan 

ketika packing 

tidak dapat 

diperbaiki, maka 

suksesor 

mengganti barang 

tersebut dengan 

uangnya sendiri 

langsung 

kepada 

pelanggan 

tersebut dan 

juga 

melakukan 

pengiriman 

sendiri ke 

pelanggan 

serta 

membayar 

biaya 

pengiriman 

tersebut 

dengan uang 

pribadi saya 

suksesor yang 

pergi sendiri 

ke toko untuk 

mengambil 

retur pesanan 

dan 

mengantar ke 

toko yang 

benar. Barang 

yang sudah 

terlanjur 

dibongkar 

diganti sendiri 

oleh calon 

suksesor 

dengan 

pesanan, 

calon 

suksesor 

melakukan 

pengiriman 

kembali ke 

pelanggan 

yang tepat 

dan untuk 

barang yang 

sudah 

terlanjur 

dibongkar 

oleh 

pelanggan 

lain, calon 

mengulang 

pengemasan sekali 

lagi. 

2. calon suksesor 

berinisiatif untuk 

mengganti ketika 

terdapat salah satu 

kantong yang 

dipack oleh 

suksesor 

mengalami 

kerusakan 

sehingga ketika 

sampai di 

konsumen seluruh 

makanan sudah 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

menggunakan 

uang 

pribadinya. 

suksesor 

mengganti ke 

toko dengan 

uang 

pribadinya. 

tumpah dalam 

kardus. Calon 

suksesor 

bertanggung jawab 

melakukan 

repacking, dan 

ketika packing 

tidak dapat 

diperbaiki, maka 

suksesor 

mengganti barang 

tersebut dengan 

uangnya sendiri 

3. ketika calon 

suksesor salah 

melakukan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

pengiriman ke 

salah satu 

pelanggan, dan 

terlambat 

melakukan 

pengiriman ke 

pelanggan lain, 

calon suksesor 

secara personal 

meminta maaf 

langsung kepada 

pelanggan tersebut 

dan juga 

melakukan 

pengiriman sendiri 

ke pelanggan serta 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

membayar biaya 

pengiriman 

tersebut dengan 

uang pribadi calon 

suksesor 

2 Apakah calon suksesor 

mampe menunjukkan 

perilaku jujur dalam 

menjalankan 

perusahaan?Sebutkan 

contohnya. 

Ya, calon suksesor 

selalu 

nenyetorkan 

seluruh 

pembayaran dan 

pengembalian dari 

pembeli kepada 

keluarga 

walaupun 

kembalian 

tersebut bernilai 

Mampu, calon suksesor 

mampu menunjukkan 

perilaku jujur dalam 

menjalankan perusahaan, 

misalnya adalah ketika ada 

keuntungan lebih dari 

selisih harga, maka 

suksesor akan 

mengembalikan selisih 

tersebut kepada toko dan 

 Mampu jujur, 

uang 

berapapun 

hasill 

kembalian, 

tidak peduli 

besar atau 

kecil selalu 

dikembalikan 

utuh. 

Calon 

suksesor 

selalu jujur 

dalam 

menjalankan 

perusahaan, 

antara lain 

dengan cara 

selalu 

menyetorkan 

uang hasil 

calon suksesor mampu 

menunjukkan perilaku 

jujur dalam menjalankan 

perusahaan. Contoh dari 

perilaku jujur calon 

suksesor adalah: 

1. Ketika ada 

keuntungan lebih 

dari selisih harga, 

maka suksesor 

akan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

kecil misalnya 500 

rupiah pun, tetap 

dikembalikan 

kepada keluarga 

tidak diambil untuk dirinya 

sendiri 

penjualan 

berapapun 

jumahnya, 

istilahnya 100 

rupiah pun 

juga disetor. 

mengembalikan 

selisih tersebut 

kepada toko dan 

tidak diambil untuk 

dirinya sendiri 

2. Selalu 

menyetorkan uang 

hasil penjualan 

berapapun 

jumahnya, 

istilahnya 100 

rupiah pun juga 

disetor. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator mengidentifikasi calon suksesor yang berpotensi, maka 

dapat dianalisis bahwa calonsuksesormampu mempertanggungjawabkan kesalahan 

yang dilakukan dalam pekerjaan. Sebagai contohnya adalah 

1. Pada saat ada kesalahan pengemasan maka calon suksesor membongkar 

kembali semua kemasan dan mengulang pengemasan sekali lagi. 

2. calon suksesor berinisiatif untuk mengganti ketika terdapat salah satu 

kantong yang dipack oleh suksesor mengalami kerusakan sehingga ketika 

sampai di konsumen seluruh makanan sudah tumpah dalam kardus. Calon 

suksesor bertanggung jawab melakukan repacking, dan ketika packing tidak 

dapat diperbaiki, maka suksesor mengganti barang tersebut dengan uangnya 

sendiri 

3. ketika calon suksesor salah melakukan pengiriman ke salah satu pelanggan, 

dan terlambat melakukan pengiriman ke pelanggan lain, calon suksesor 

secara personal meminta maaf langsung kepada pelanggan tersebut dan juga 

melakukan pengiriman sendiri ke pelanggan serta membayar biaya 

pengiriman tersebut dengan uang pribadi calon suksesor. 

Calon suksesor mampu menunjukkan perilaku jujur dalam menjalankan 

perusahaan. Contoh dari perilaku jujur calon suksesor adalah: 
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1. Ketika ada keuntungan lebih dari selisih harga, maka suksesor akan 

mengembalikan selisih tersebut kepada toko dan tidak diambil untuk dirinya 

sendiri 

2. Selalu menyetorkan uang hasil penjualan berapapun jumahnya, istilahnya 

100 rupiah pun juga disetor. 
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Tabel 4.6 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Pedoman Tata Kelola 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah 

perusahaan ini 

dimiliki oleh 

lebih dari satu 

anggota 

keluarga? 

Tidak, milik saya 

pribadi 

Tidak Tidak   Perusahaan Victory 

Snack tidak dimiliki 

oleh lebih dari satu 

anggota keluarga, 

namun hanya dimiliki 

oleh keluarga Budi 

Djoenaidi. 

2 Apakah ada 

anggota keluarga 

lain yang 

memiliki saham 

atau ikut 

Tidak Tidak ada Tidak   Tidak ada anggota 

keluarga lain selain 

keluarga Budi 

Djoenaidi yang 

memiliki saham atau 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

membangun 

bisnis ini? 

ikut membangun bisnis 

Victory Snack ini. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator pedoman tata kelola, maka dapat dianalisis 

bahwaperusahaan Victory Snack tidak dimiliki oleh lebih dari satu anggota 

keluarga, namun hanya dimiliki oleh keluarga Budi Djoenaidi.Tidak ada anggota 

keluarga lain selain keluarga Budi Djoenaidi yang memiliki saham atau ikut 

membangun bisnis Victory Snack ini. 
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Tabel 4.7 

Hasil Jawaban Responden terhadap IndikatorPembagian Rencana Kepemimpinan Dan Transisi 

Item Pemilik Istri Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Seberapa jauh calon 

suksesor dalam 

mengenal karyawan di 

perusahaan 

keluarga?Apakah 

karyawan juga 

mengenal calon 

suksesor? 

Karyawan lebih 

mengenal calon 

suksesor karena 

calon suksesor 

sering diajak ke 

kantor oleh saya 

sebelum ini, 

namun calon 

suksesor masih 

belum mengenal 

semua karyawan 

sehingga suksesor 

perlu lebih 

mengenal 

Calon suksesor 

mengenal 

karyawan 

dengan cukup 

baik, saat ini 

mulai lebih 

mengenal 

karyawan 

karena setiap 

hari bekerja 

bersama, 

karyawan juga 

sangat 

mengenal calon 

Saya mulai 

mengenal para 

karyawan di 

perusahaan saya, 

karyawan 

mengenal saya 

karena sudah 

tahu saya sejak 

saya sekolah. 

Saya mengenal 

suksesor sejak 

suksesor masih 

SMA, calon 

suksesor juga 

sudah tahu 

saya sejak 

SMA 

Calon suksesor 

mengenal 

sebagian 

karyawan di 

perusahaan 

sejak masih 

SMA. 

Karyawan juga 

sudah 

mengenal calon 

suksesor karena 

calon suksesor 

pernah bekerja 

Calon suksesor cukup 

mengenal karyawan dalam 

perusahaan sejak masih 

SMA karena sejak SMA 

sudah membantu bekerja di 

Victory Snack. Karyawan 

lebih mengenal calon 

suksesor karena calon 

suksesor sering diajak ke 

kantor oleh saya sebelum 

ini, namun calon suksesor 

masih belum mengenal 

semua karyawan sehingga 

suksesor perlu lebih 
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Item Pemilik Istri Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

karyawan dengan 

menghafalkan 

nama dan 

melakukan 

pengenalan lebih 

jauh lagi dengan 

karyawan. 

suksesor karena 

sebelumnya 

calon suksesor 

pernah bekerja 

secara part time 

di Victory 

Snack 

sejak SMA dan 

kuliaah. 

mengenal karyawan dengan 

menghafalkan nama dan 

melakukan pengenalan lebih 

jauh lagi dengan karyawan. 

2 Bagaimana cara calon 

suksesor mengatasi 

masalah dengan 

pelanggan?Bagaimana 

cara calon suksesor 

menyelesaikan 

pesanan pelanggan 

yang mengalami 

keterlambatan 

penyelesaian? 

Calon suksesor 

biasanya 

mencatat keluhan 

pelanggan 

misalnya seperti 

pemberian barang 

dengan varian 

yang salah dan 

keterlambatan 

pengiriman. 

Calon ssesor 

memanfaatkan 

kedekatan 

poelanggan 

dengan Victor 

Snack untuk 

menyelesaikan 

masalah 

pelanggan. 

Misalnya ketika 

Saya langsung 

secara personal 

mengontak atau 

menghubungi 

pelanggan 

tersebut, jika ada 

kesalahan yang 

saya lakukan 

biasanya saya 

meminta maaf 

Biasanya calon 

suksesor 

mencoba 

mendekati 

pelanggan 

dulu untuk 

mengetahui 

kebutuhannya, 

kemudian 

calon suksesor 

Calon suksesor 

biasanya 

menyelesaikan 

masalah dengan 

pelanggan 

dengan cara 

menegosiasikan 

jadwal ulang 

pengiriman dan 

mendatangi 

Cara calon suksesor 

mengatasi masalah dengan 

pelanggan adalah Calon 

suksesor biasanya mencatat 

keluhan pelanggan misalnya 

seperti pemberian barang 

dengan varian yang salah 

dan keterlambatan 

pengiriman. Kemudian 

calon suksesor akan 
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Item Pemilik Istri Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Kemudian calon 

suksesor akan 

mendatangi 

secara personal ke 

masing-masing 

konsumen 

tersebut untuk 

mengantarkan 

pesanan 

pelanggan 

tersebut dan 

meminta maaf. 

Untuk 

keterlambatan 

pengiriman, jika 

pada saat 

complain stock 

terjadi 

keterlambatan 

pengiriman, 

maka calon 

suksesor 

menjanjikan 

adanya 

pengiriman 

pada tanggal 

tertentu dan 

pengiriman 

dilakukan oleh 

calon suksesor 

sendiri sehingga 

calon suksesor 

juga meminta 

maaf secara 

dan mencari 

tahu apa yang 

dapat saya 

lakukan untuk 

memperbaiki 

keadaan 

tersebut. Cara 

saya 

menyelesaikan 

pesanan 

pelanggan yang 

mengalami 

keterlambatan 

pengiriman 

adalah saya 

meninta maaf 

kepada 

akan 

menyelesaikan 

pesanan 

pelanggan 

dengan 

menambah 

item lain yang 

dibutuhkan 

oleh 

pelanggan. 

Jadi 

pengiriman 

tetap 

terlambat, tapi 

item pesanan 

justru 

bertambah 

pelanggan yang 

terlambat 

diberikan 

pesanannya 

mendatangi secara personal 

ke masing-masing 

konsumen tersebut untuk 

mengantarkan pesanan 

pelanggan tersebut dan 

meminta maaf. 

Cara calon suksesor 

menyelesaikan pesanan 

pelanggan yang mengalami 

keterlambatan penyelesaian 

adalah: 

1. jika pada saat 

complain stock 

barang sudah ada, 

maka suksesor akan 

meminta maaf dan 

mengantarkan 
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Item Pemilik Istri Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

barang sudah ada, 

maka suksesor 

akan meminta 

maaf dan 

mengantarkan 

pesanan tersebut 

hari itu juga, 

namun ketika stok 

belum ada, maka 

calon suksesor 

akan meminta 

maaf dan 

melakukan 

reschedule 

terhadap pesanan 

pelanggan 

tersebut. 

langsung serta 

menggunakan 

kesempatan 

tersebut untuk 

menjadi lebih 

dekat dengan 

pelanggannya. 

pelanggan, 

kemudian 

menjadwalkan 

ulang 

pengiriman yang 

terlambat 

tersebut 

kemudian 

melakukan 

pengiriman 

secepatnya 

kepada 

pelanggan 

karena calon 

suksesor 

mampu 

menegosiasi 

pelanggan 

untuk 

menambah 

pesanan baru. 

pesanan tersebut hari 

itu juga, namun 

ketika stok belum 

ada, maka calon 

suksesor akan 

meminta maaf dan 

melakukan 

reschedule terhadap 

pesanan pelanggan 

tersebut. 

2. Cara lain adalah 

calon suksesor 

mencoba mendekati 

pelanggan dulu 

untuk mengetahui 

kebutuhannya, 

kemudian calon 
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Item Pemilik Istri Calon Suksesor Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

suksesor akan 

menyelesaikan 

pesanan pelanggan 

dengan menambah 

item lain yang 

dibutuhkan oleh 

pelanggan. Jadi 

pengiriman tetap 

terlambat, tapi item 

pesanan justru 

bertambah karena 

calon suksesor 

mampu menegosiasi 

pelanggan untuk 

menambah pesanan 

baru. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator pembagian rencana kepemimpinan dan transisi, maka 

dapat dianalisis bahwa calon suksesor cukup mengenal karyawan dalam perusahaan 

sejak masih SMA karena sejak SMA sudah membantu bekerja di Victory Snack. 

Karyawan lebih mengenal calon suksesor karena calon suksesor sering diajak ke 

kantor oleh saya sebelum ini, namun calon suksesor masih belum mengenal semua 

karyawan sehingga suksesor perlu lebih mengenal karyawan dengan menghafalkan 

nama dan melakukan pengenalan lebih jauh lagi dengan karyawan. 

Cara calon suksesor mengatasi masalah dengan pelanggan adalah Calon 

suksesor biasanya mencatat keluhan pelanggan misalnya seperti pemberian barang 

dengan varian yang salah dan keterlambatan pengiriman. Kemudian calon suksesor 

akan mendatangi secara personal ke masing-masing konsumen tersebut untuk 

mengantarkan pesanan pelanggan tersebut dan meminta maaf.Cara calon suksesor 

menyelesaikan pesanan pelanggan yang mengalami keterlambatan penyelesaian 

adalah: 

1. jika pada saat complain stock barang sudah ada, maka suksesor akan 

meminta maaf dan mengantarkan pesanan tersebut hari itu juga, namun 
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ketika stok belum ada, maka calon suksesor akan meminta maaf dan 

melakukan reschedule terhadap pesanan pelanggan tersebut. 

2. Cara lain adalah calon suksesor mencoba mendekati pelanggan dulu untuk 

mengetahui kebutuhannya, kemudian calon suksesor akan menyelesaikan 

pesanan pelanggan dengan menambah item lain yang dibutuhkan oleh 

pelanggan. Jadi pengiriman tetap terlambat, tapi item pesanan justru 

bertambah karena calon suksesor mampu menegosiasi pelanggan untuk 

menambah pesanan baru. 
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Tabel 4.8 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Rencana Jangka Waktu 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah saat ini 

calon suksesor 

sudah siap dalam 

mengambil alih 

kepemimpinan 

Victory 

Snack?Apa 

alasannya? 

Masih belum 

siap, alasannya 

karena 

pengalaman yang 

didapatkkan di 

Victory Snack 

saat ini masih 

belum cukup 

banyak, mungkin 

tiga hingga empat 

tahun lagi, maka 

suksesor akan 

lebih memiliki 

Saat ini suksesor 

belum siap dalam 

mengambil alih 

kepemimpinan 

Victory Snack. 

Alasannya adalah 

karena suksesor 

saat ini masih 

kurang 

berpengalaman dan 

harus banyak 

belajar kepada 

ayahnya dalam hal 

Saat ini saya 

merasa masih 

belum terlalu 

siap untuk 

mengambil 

alih 

kepemimpinan 

pada Victory 

Snack karena 

saya merasa 

masih banyak 

yang perlu 

saya kuasai 

Kalau menurut 

saya masih 

perlu waktu 

untuk 

meningkatkan 

pengalamannya. 

Saat ini sudah 

bagus, tetapi 

belum sebaik 

ayah ibunya 

sekarang, butuh 

lebih banyak 

pengalaman dan 

Menurut saya 

saat ini calon 

suksesor 

masih belum 

siap dalam 

mengambil 

alih Victory 

Snack, 

alasannya 

adalah karena 

calon suksesor 

perlu 

menimba lebih 

Saat ini suksesor 

belum siap dalam 

mengambil alih 

kepemimpinan 

Victory Snack. 

Alasannya adalah 

calon suksesor saat 

ini masih kurang 

berpengalaman dan 

harus banyak belajar 

kepada pemilik dalam 

hal mengurus 

perusahaan, 



 

 

84 

 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

pengalaman lebih 

banyak lagi 

mengurus 

perusahaan, 

kemudian masih 

harus lebih banyak 

dikenalkan kepada 

supplier dan 

pelanggan harus 

lebih nyaman lagi 

dalam 

berhubungan 

dengan suksesor 

sebelum 

mengambil 

alih 

kepemimpinan 

pada Victory 

Snack 

belajar dari 

ayah ibunya 

dulu. 

banyak 

pengalaman 

lagi sebelum 

mengambil 

alih 

kepemimpinan 

kemudian masih 

harus lebih banyak 

dikenalkan kepada 

supplier dan 

pelanggan harus lebih 

nyaman lagi dalam 

berhubungan dengan 

suksesor 

 

2 Apakah Anda 

sudah 

memberikan restu 

bagi calon 

suksesor untuk 

Sudah, alasan 

saya adalah 

karena dalam 

jangka pendek ini 

hanya calon 

Saya memberikan 

restu bagi calon 

suksesor untuk 

meneruskan 

perusahaan, 

   Pemilik saat ini sudah 

memberikan restu 

bagi calon suksesor 

untuk meneruskan 

perusahaan. Alasan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

meneruskan 

perusahaan?Apa 

alasannya? 

suksesor yang 

mampu dan mau 

untuk 

meneruskan 

usaha ini, selain 

itu alternatif lain 

memiliki usia 

terpaut cukup 

jauh dan masih 

bersekolah di 

SMP/SMA. 

alasannya adalah 

karena saat ini 

calon suksesor saja 

yang telah mulai 

bekerja di 

perusahaan, selain 

itu saya menilai dia 

memiliki niat dan 

bersungguh-

sungguh dalam 

melaksanakan 

pekerjaannya 

pemilik memberikan 

restu bagi calon 

suksesor untuk 

meneruskan 

perusahaan adalah 

karena saat ini calon 

suksesor hanya saja 

yang telah mulai 

bekerja di 

perusahaan, mampu, 

memiliki niat dan 

bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan 

pekerjaannya untuk 

meningkatkan 

Victory Snack. 



 

 

86 

 

Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator rencana jangka waktu, maka dapat dianalisis bahwa 

saat ini suksesor belum siap dalam mengambil alih kepemimpinan Victory Snack. 

Alasannya adalah calon suksesor saat ini masih kurang berpengalaman dan harus 

banyak belajar kepada pemilik dalam hal mengurus perusahaan, kemudian masih 

harus lebih banyak dikenalkan kepada supplier dan pelanggan harus lebih nyaman 

lagi dalam berhubungan dengan suksesor.Pemilik saat ini sudah memberikan restu 

bagi calon suksesor untuk meneruskan perusahaan. Alasan pemilik memberikan 

restu bagi calon suksesor untuk meneruskan perusahaan adalah karena saat ini calon 

suksesor hanya saja yang telah mulai bekerja di perusahaan, mampu, memiliki niat 

dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya untuk meningkatkan 

Victory Snack. 

 

4.2.2Pengembangan Calon Suksesor 

Indikator dari pengembangan calon suksesor ini adalah : 

1. Meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan calon 

suksesor. 
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Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Identifikasi kemampuan suksesor 

b. Identifikasi kebutuhan perusahaan 

2. Program pendidikan formal 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Pendidikan terakhir yang di tempuh calon suksesor 

b. Mempunyai kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk 

menjalankan perusahaan 

3. Program pelatihan 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Calon suksesor dilatih untuk memulai bekerja paruh waktu di 

perusahaan 

b. Calon suksesor dilatih untuk memulai bekerja full time di 

perusahaan 

c. Calon suksesor dapat mengatasi masalah perusahaan yang sering 

dihadapi saat berinteraksi dengan pelanggan 

4. Pengalaman kerja diluar perusahaan keluarga 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator :Calon suksesor pernah bekerja di perusahaan lain selain 

perusahaan keluarganya sendiri. 
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5. Interaksi dengan incumbent dalam keberhasilan atau persiapan 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Hubungan dilingkungan kerja perusahaan terjalin dengan baik 

b. Incumbent bersedia membantu calon suksesor menangani masalah 

yang berhubungan dengan perusahaan 

6. Pengaruh keluarga 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Keluarga ikut membantu calon suksesor untuk menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan perusahaan 

b. Persetujuan dari pihak keluarga untuk calon suksesor agar dapat 

memimpin perusahaan 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang 

dari Budi Djoenaidi (Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), 

Nathanael Budi Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang 

menjadi kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi)terhadap variabel pengembangan calon suksesortelah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 

 



 

 

89 

 

Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Responden terhadap IndikatorMeminimalkan Kesenjangan Antara Kebutuhan Dan Kemampuan Calon 

Suksesor 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Bagaimana 

kebijakan 

pemberian gaji bagi 

calon 

suksesor?Apakah 

pemberian gaji 

didasarkan pada 

kebutuhan atau 

kemampuan atau 

jabatannya?Apa 

alasannya? 

Gaji bagi calon 

suksesor diberikan 

gaji minimal sesuai 

UMK, yang 

terpenting adalah 

bagi calon suksesor 

untuk 

mengembangkan 

kemampuannya 

terlebih dahulu 

sehingga gaji yang 

Saya 

memberikan 

gaji UMK saja 

kepada calon 

suksesor, 

alasannya 

adalah karena 

saat ini masih 

hidup bersama 

dengan kedua 

orang tua, 

belum 

Saya digaji 

sekadarnya 

saja sesuai 

UMK saja. 

Pemberian gaji 

didasarkan 

pada 

kebutuhan, 

karena 

kebutuhan saya 

juga tidak 

terlalu besar 

  Gaji bagi calon 

suksesor diberikan 

gaji minimal 

sesuai UMK, yang 

terpenting adalah 

bagi calon 

suksesor untuk 

mengembangkan 

kemampuannya 

terlebih dahulu. 

Alasan lainnya 

adalah karena saat 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

saya berikan 

minimal saja. 

menikah dan 

kebutuhan 

juga tidak 

terlalu banyak, 

sehingga 

UMK sudah 

cukup 

dan untuk 

hidup masih 

bersama 

dengan orang 

tua. 

ini calon suksesor 

masih hidup 

bersama dengan 

kedua orang tua, 

belum menikah 

dan kebutuhan 

juga tidak terlalu 

banyak, sehingga 

UMK sudah 

cukup. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan dan 

kemampuan calon suksesor, maka dapat dianalisis bahwagaji bagi calon suksesor 

diberikan gaji minimal sesuai UMK, yang terpenting adalah bagi calon suksesor 

untuk mengembangkan kemampuannya terlebih dahulu. Alasan lainnya adalah 

karena saat ini calon suksesor masih hidup bersama dengan kedua orang tua, belum 

menikah dan kebutuhan juga tidak terlalu banyak, sehingga UMK sudah cukup. 
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Tabel 4.10 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Program Pendidikan Formal 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah pendidikan 

suksesor dinilai 

cukup memadai 

untuk memimpin 

perusahaan?Berikan 

alasan dan solusinya? 

Pendidikan 

suksesor masih 

belum cukup 

untuk memimpin 

perusahaan, 

karena untuk 

memimpin 

perusahaan 

dibutuhkan lebih 

dari pendidikan, 

namun karakter 

yang kuat, 

wibawa, 

Cukup memadai, 

calon suksesor telah 

lulus sarjana, secara 

pendidikan saya 

pikir sudah cukup 

memadai. Tapi untuk 

menjalankan 

perusahaan saya 

pikir pengalaman 

lebih berperan, jam 

terbang penting, 

karena pendidikan di 

sekolah itu kan 

Ya 

pendidikan 

cukup, tapi 

kalau 

memadai 

untuk 

memimpin 

perusahaan 

belumlah, 

saya masih 

perlu praktek 

dan 

pengalaman 

  Pendidikan calon 

suksesor, secara gelar 

dan akademis yang S1 

dipandang sudah cukup 

memadai. Namun untuk 

memimpin perusahaan, 

pendidikan saja 

belumlah cukup. 

Kemampuan yang 

dibutuhkan oleh 

perusahaan adalah 

karakter yang kuat, 

wibawa, kejujuran, 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

kejujuran, 

profesionalitas 

dan ketekunan 

yang semua itu 

tidak diajarkan 

disekolah. 

situasi ideal, nah 

kalau pada 

pekerjaan, situasi-

situasi tidak ideal 

bisa muncul, 

misalnya pengiriman 

terlambat akibat 

kesalahan dari pihak 

pabrik, kemudian 

stock menipis 

padahal keuangan 

sedang kurang baik, 

hal-hal ini butuh 

keterampilan, 

kemampuan berpikir 

cepat dan kreatif 

bekerja lebih 

banyak lagi. 

Saya masih 

perlu 

menambah 

pengalaman 

dengan 

melihat cara 

kerja ayah 

saya selama 

beberapa 

waktu lagi 

hingga saya 

siap untuk 

memimpin 

perusahaan 

profesionalitas dan 

ketekunan yang semua 

itu tidak diajarkan 

disekolah. Hal tersebut 

dapat diperoleh dari 

pengalaman calon 

suksesor bekerja di 

perusahaan untuk 

menghadapi situasi 

yang tidak ideal yang 

mungkin dapat terjadi 

di tempat kerja, sebagai 

contohnya adalah 

pengiriman terlambat 

akibat kesalahan dari 

pihak pabrik, kemudian 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

serta perlu mental 

yang kuat sehingga 

tidak mudah panic. 

stock menipis padahal 

keuangan sedang 

kurang baik namun 

perlu tetap melakukan 

order barang, hal-hal ini 

butuh keterampilan, 

kemampuan berpikir 

cepat dan kreatif serta 

perlu mental yang kuat 

sehingga tidak mudah 

panic. 

2 Apakah calon 

suksesor memiliki 

keterampilan lain 

yang berguna dalam 

Saat ini belum 

ada keterampilan 

lain 

Punya, kemampuan 

di bidang computer. 

Ya saat ini kan sudah 

modern, semua-

semua pakai 

Ada, 

kemampuan 

computer 

seperti 

penggunaan 

  Calon suksesor 

memiliki keterampilan 

lain yang berguna 

dalam menjalankan 

perusahaan yaitu 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

menjalankan 

perusahaan?Sebutkan 

computer. Di 

Victory Snack kita 

masih manual dicatat 

di buku semua, 

mungkin di masa 

depan pencatatan 

dapat dibenahi oleh 

calon suksesor 

sehingga sistem kita 

tambah maju. 

software 

untuk 

pengendalian 

penjualan dan 

persediaan 

kemampuan di bidang 

computer. 

Keterampilan ini antara 

lain adalah penggunaan 

software untuk 

pengendalian penjualan 

dan persediaan. Dengan 

adanya kemampuan di 

bidang computer ini 

diharapkan dapat 

membantu Victory 

Snack membenahi 

sistem pencatatan 

sehingga dapat lebih 

rapi dan memajukan 

usahanya. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator program pendidikan formal, maka dapat dianalisis 

bahwa pendidikan calon suksesor, secara gelar dan akademis yang S1 dipandang 

sudah cukup memadai. Namun untuk memimpin perusahaan, pendidikan saja 

belumlah cukup. Kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah karakter 

yang kuat, wibawa, kejujuran, profesionalitas dan ketekunan yang semua itu tidak 

diajarkan disekolah. Hal tersebut dapat diperoleh dari pengalaman calon suksesor 

bekerja di perusahaan untuk menghadapi situasi yang tidak ideal yang mungkin 

dapat terjadi di tempat kerja, sebagai contohnya adalah pengiriman terlambat akibat 

kesalahan dari pihak pabrik, kemudian stock menipis padahal keuangan sedang 

kurang baik namun perlu tetap melakukan order barang, hal-hal ini butuh 

keterampilan, kemampuan berpikir cepat dan kreatif serta perlu mental yang kuat 

sehingga tidak mudah panik. 

Calon suksesor memiliki keterampilan lain yang berguna dalam 

menjalankan perusahaan yaitu kemampuan di bidang computer. Keterampilan ini 

antara lain adalah penggunaan software untuk pengendalian penjualan dan 

persediaan. Dengan adanya kemampuan di bidang computer ini diharapkan dapat 

membantu Victory Snack membenahi sistem pencatatan sehingga dapat lebih rapi 

dan memajukan usahanya. 



 

 

97 

 

Tabel 4.11 

Hasil Jawaban Responden terhadap IndikatorProgram Pelatihan 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Sejak kapan calon 

suksesor mulai 

ikut membantu 

dalam bekerja di 

perusahaan 

walaupun belum 

full time?Apa 

yang membuat 

Anda 

memberikan 

kesempatan 

kepada suksesor 

untuk bekerja 

Calon suksesor 

mulai ikut 

membantu dalam 

bekerja di 

perusahaan 

semenjak masih 

kuliah semester 

akhir. Saya 

memberikan 

kesempatan 

untuk bekerja 

secara part time 

agar suksesor 

Calon suksesor 

mulai ikut 

membantu bekerja 

di perusahaan sejak 

SMA dan kuliah, 

sudah mulai 

membantu seperti 

menimbang snack, 

kemudian kalau pas 

sekalian berangkat 

ke kampus saya 

titipin untuk 

mengantar beberapa 

Saya mulaiikut 

membantu 

dalam bekerja 

di perusahaan 

sejak SMA dan 

kuliah. Pemilik 

ingin saya 

merasakan 

kehidupan 

kerja sehingga 

tidak kaget 

ketika saya 

Calon suksesor 

mulai ikut 

membantu 

dalam bekerja di 

perusahaan 

walaupun belum 

full time sejak 

SMA. Pemilik 

mungkin ingin 

suksesor 

merasakan dulu 

kehidupan kerja. 

Mulai 

membantu di 

Victory Snack 

sejak SMA. 

Calon suksesor 

mulai ikut 

membantu dalam 

bekerja di 

perusahaan 

semenjak masih 

SMA dan kuliah 

walaupun masih part 

time saja. Pemilik 

memberikan 

kesempatan kepada 

suksesor untuk 

bekerja secara part 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

secara part time 

tersebut? 

lebih cepat 

beradaptasi 

dengan 

kehidupan kerja 

di perusahaan 

sehingga pada 

saat lulus tidak 

terlalu kaget 

dengan dunia 

kerja 

pesanan yang 

searah. Saya 

memberi 

kesempatan untuk 

bekerja part time 

untuk mengisi 

waktunya dan agar 

tahu kerjaan orang 

tuanya seperti apa. 

mulai bekerja 

seperti saat ini 

time tersebut agar 

suksesor lebih cepat 

beradaptasi dengan 

kehidupan kerja di 

perusahaan dan 

merasakan 

kehidupan kerja 

sehingga pada saat 

lulus tidak terlalu 

kaget dengan dunia 

kerja. 

2 Apakah saat ini 

calon suksesor 

sudah bekerja 

secara full 

time?Apa tugas 

Sudah, tugas dan 

tanggung 

jawabnya masih 

mengerjakan 

semua mulai dari 

Sudah bekerja 

secara full time, ya 

saat ini tidak ada 

tanggung jawab 

khusus, dia harus 

Tugas dan 

tanggung jawab 

saya meliputi 

membuat 

faktur, 

Saat ini calon 

suksesor sudah 

bekerja secara 

full time, tugas 

dan tanggung 

Saat ini sudah 

bekerja full 

time, tugas 

dan tanggung 

jawab sih 

Saat ini calon 

suksesor sudah 

bekerja secara full 

time. Tugas dan 

tanggung jawab 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

dan tanggung 

jawab suksesor 

saat ini? 

penerimaan 

barang yang 

masuk dari 

supplier, 

membuatkan 

faktur, menerima 

pesanan dari 

pelanggan, 

stocking 

persediaan, dan 

melayani 

konsumen serta 

mengantar 

pesanan juga 

bisa melakukan 

segalanya mulai 

dari menerima 

pesanan pelanggan, 

membuat pesanan 

ke supplier, 

mengontrol 

persediaan, 

membuat nota, 

membuat faktur, 

melakukan 

pencatatan, 

mengepak. 

menerima 

barang masuk, 

mencatat 

barang keluar, 

menerima 

pembayaran , 

melakukan 

pembayaran 

dan melakukan 

pengiriman 

jawabnya adalah 

mengerjakan 

semua pekerjaan 

di Victory 

Snack, biasanya 

memesan 

persediaan, 

membuat nota, 

menerima 

pelanggan, 

mengurus 

pengiriman. 

mengerjakan 

semua yang 

dikerjakan 

oleh pemilik 

dan ibu, 

sebagian 

tugasnya 

diserahkan 

kepada 

suksesor 

calon suksesor 

meliputi membuat 

faktur, menerima 

barang masuk, 

mencatat barang 

keluar, menerima 

pembayaran, 

mengontrol 

stocking/persediaan, 

melakukan 

pembayaran dan 

melakukan 

pengiriman 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator program pelatihan, maka dapat dianalisis bahwacalon 

suksesor mulai ikut membantu dalam bekerja di perusahaan semenjak masih SMA 

dan kuliah walaupun masih part time saja. Pemilik memberikan kesempatan kepada 

suksesor untuk bekerja secara part time tersebut agar suksesor lebih cepat 

beradaptasi dengan kehidupan kerja di perusahaan dan merasakan kehidupan kerja 

sehingga pada saat lulus tidak terlalu kaget dengan dunia kerja. 

Saat ini calon suksesor sudah bekerja secara full time. Tugas dan tanggung 

jawab calon suksesor meliputi membuat faktur, menerima barang masuk, mencatat 

barang keluar, menerima pembayaran, mengontrol stocking/persediaan, melakukan 

pembayaran dan melakukan pengiriman. 

. 
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Tabel 4.12 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Pengalaman Kerja Diluar Perusahaan Keluarga 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apa pengalaman 

kerja calon 

suksesor?Apakah 

calon suksesor 

pernah bekerja di 

perusahaan lain 

selain perusahaan 

keluarganya 

sendiri? 

Belum pernah Belum 

pernah 

Belum pernah   Calon suksesor 

belum memiliki 

pengalaman kerja. 

Calon suksesor 

belum pernah 

bekerja di 

perusahaan lain 

selain perusahaan 

keluarganya sendiri. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator pengalaman kerja diluar perusahaan keluarga, maka 

dapat dianalisis bahwa calon suksesor belum memiliki pengalaman kerja. Calon 

suksesor belum pernah bekerja di perusahaan lain selain perusahaan keluarganya 

sendiri. 
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Tabel 4.13 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Interaksi Dengan Incumbent Dalam Keberhasilan Atau Persiapan 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah hubungan 

antara calon suksesor 

dengan Anda 

baik?Bagaimana 

bentuk hubungan di 

lingkungan kerja saat 

ini? 

Hubungan kami 

baik, kami cukup 

akrab, pada saat 

di lingkungan 

kerja, juga tetap 

ada kritik atau 

saran baik dari 

saya maupun dari 

calon suksesor, 

kami selalu 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

perbedaan itu. 

Baik, kami 

selalu 

berdiskusi di 

pekerjaan dan 

secara pribadi 

juga. Hubungan 

di tempat kerja 

biasa saja, calon 

suksesor bisa 

mengikuti 

perintah yang 

saya berikan. 

Hubungan 

saya dengan 

pemilik baik, 

kami dalam 

pekerjaan 

berhubungan 

dengan 

professional 

yaitu bekerja 

sama dalam 

menjalankan 

usaha Victory 

Snack ini dan 

Hubungan 

kami baik, 

bentuk 

hubungan di 

lingkungan 

kerja 

professional, 

kami karyawan 

selalu 

menghargai 

calon suksesor 

di kantor. 

Hubungan 

saya dengan 

calon suksesor 

baik, bentuk 

hubungan di 

lingkungan 

kerja saat ini 

adalah kami 

professional, 

kami saling 

menghormati 

dan saling 

membutuhkan. 

Hubungan antara 

pemilik dan 

suksesor selalu 

baik. Pemilik dan 

suksesor selalu 

berdiskusi di 

pekerjaan dengan 

professional yaitu 

bekerja sama 

dalam menjalankan 

usaha Victory 

Snack ini dan 

berdiskusi cara 



 

 

104 

 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Misalnya saya 

tetap 

menginginkan 

manajemen 

seperti apa 

adanya saat ini, 

namun calon 

suksesor 

menginginkan 

adanya computer 

dan mesin 

barcode untuk 

mempermudah 

pekerjaan 

berdiskusi cara 

memajukan 

usaha ini. 

memajukan usaha 

ini. Misalnya saat 

pemilik tetap 

menginginkan 

manajemen seperti 

apa adanya saat ini, 

namun calon 

suksesor 

menginginkan 

adanya computer 

dan mesin barcode 

untuk 

mempermudah 

pekerjaan. 

2 Bagaimana cara Anda 

membantu calon 

Saya membantu 

calon suksesor 

Saya membantu 

calon suksesor 

Bidang yang 

saya masih 

  Cara pemilik 

membantu calon 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

suksesor menangani 

masalah 

perusahaan?Sejauhapa 

Anda membantu calon 

suksesor mengatasi 

masalah tersebut? 

menangani 

masalah 

kesalahan 

pengiriman 

varian produk, 

calon suksesor 

pada awalnya 

beranggapan hal 

tersebut hanya 

merupakan 

kesalahan kecil 

saja, namun saya 

mengajarkan 

bahwa calon 

suksesor perlu 

secara personal 

terutama dalam 

hal 

administrasi, 

karena calon 

suksesor kan 

laki-laki 

biasanya sering 

kurang teliti 

terutama pada 

saat pencatatan 

barang keluar. 

Item di Victory 

Snack ini kan 

jumlahnya 

puluhan ratusan 

varian, suksesor 

membutuhkan 

bantuan adalah 

masalah 

keuangan atau 

administrasi 

terutama yang 

berhubungan 

dengan pajak. 

Pemilik 

mengajarkan 

saya cara 

membuat 

faktur dan 

melakukan 

pencatatan 

sehingga saya 

suksesor 

menangani 

masalah 

perusahaan adalah 

dengan 

mengajarkan 

kepada calon 

suksesor 

penyelesaian 

masalah pada saat 

pertama dan 

kemudian untuk 

selanjutnya, 

pemimpin 

menyerahkannya 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

meminta maaf 

kepada 

pelanggan, 

mengantar 

langsung pesanan 

yang benar 

kepada 

pelanggan dan 

memberikan 

sedikit 

kompensasi 

untuk lebih 

menghangatkan 

hubungan dengan 

pelanggan 

masih perlu 

dibantu untuk 

menghafalnya 

satu per satu, 

kemudian harga 

yang diberikan 

dan diskon yang 

perlu diberikan 

ke pelanggan 

yang jumlahnya 

juga berbeda. 

dapat 

melakukan 

pekerjaan 

tersebut 

dengan baik. 

kepada calon 

suksesor.  

Cara pemilik 

membantu calon 

suksesor 

menangani 

masalah kesalahan 

pengiriman varian 

produk, calon 

suksesor pada 

awalnya 

beranggapan hal 

tersebut hanya 

merupakan 

kesalahan kecil 

saja, namun 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

pemilik 

mengajarkan 

bahwa calon 

suksesor perlu 

secara personal 

meminta maaf 

kepada pelanggan, 

mengantar 

langsung pesanan 

yang benar kepada 

pelanggan dan 

memberikan 

sedikit kompensasi 

untuk lebih 

menghangatkan 

hubungan dengan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

pelanggan. Calon 

suksesor masih 

membutuhkan 

bantuan adalah 

masalah keuangan 

atau administrasi 

terutama yang 

berhubungan 

dengan pajak. 

Pemilik 

mengajarkan 

kepada calon 

suksesor cara 

membuat faktur 

dan melakukan 

pencatatan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

sehingga calon 

suksesor dapat 

melakukan 

pekerjaan tersebut 

dengan baik. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator interaksi dengan incumbent dalam keberhasilan atau 

persiapan, maka dapat dianalisis bahwa hubungan antara pemilik dan suksesor 

selalu baik. Pemilik dan suksesor selalu berdiskusi di pekerjaan dengan professional 

yaitu bekerja sama dalam menjalankan usaha Victory Snack ini dan berdiskusi cara 

memajukan usaha ini. Misalnya saat pemilik tetap menginginkan manajemen 

seperti apa adanya saat ini, namun calon suksesor menginginkan adanya computer 

dan mesin barcode untuk mempermudah pekerjaan. 

Cara pemilik membantu calon suksesor menangani masalah perusahaan 

adalah dengan mengajarkan kepada calon suksesor penyelesaian masalah pada saat 

pertama dan kemudian untuk selanjutnya, pemimpin menyerahkannya kepada calon 

suksesor. Cara pemilik membantu calon suksesor menangani masalah kesalahan 

pengiriman varian produk, calon suksesor pada awalnya beranggapan hal tersebut 

hanya merupakan kesalahan kecil saja, namun pemilik mengajarkan bahwa calon 

suksesor perlu secara personal meminta maaf kepada pelanggan, mengantar 

langsung pesanan yang benar kepada pelanggan dan memberikan sedikit 

kompensasi untuk lebih menghangatkan hubungan dengan pelanggan. Calon 

suksesor masih membutuhkan bantuan adalah masalah keuangan atau administrasi 

terutama yang berhubungan dengan pajak. Pemilik mengajarkan kepada calon 
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suksesor cara membuat faktur dan melakukan pencatatan sehingga calon suksesor 

dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. 

. 
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Tabel 4.14 

Hasil Jawaban Responden terhadap IndikatorPengaruh Keluarga 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

1 Bagaimana peran 

keluarga dalam 

lingkungan 

perusahaan?Apakah 

keluarga ikut 

membantu calon 

suksesor beradaptasi 

di perusahaan?Apa 

bentuk bantuannya? 

Keluarga ikut 

membantu 

terutama ibu dari 

calon suksesor 

yang 

mengenalkan 

calon suksesor 

bukan hanya 

kepada pelanggan 

lama, namun juga 

memperkenalkan 

calon suksesor 

kepada supplier 

Keluarga berperan 

juga membantu, ya 

keluarga memang 

hanya saya dan 

ayahnya saja sih 

yang bekerja di situ 

jadi saya dan 

ayahnya membantu 

beradaptasi dengan 

mengenalkannya ke 

supplier kemudian 

kita kenalkan juga ke 

pelanggan-

Keluarga 

membantu saya 

beradaptasi 

dalam 

perusahaan, 

sebagai 

contohnya 

adalah ibu 

mengenalkan 

saya ke 

berbagai 

supplier dan 

pelanggan 

  Peran keluarga 

dalam lingkungan 

perusahaan 

adalah membantu 

calon suksesor 

agar beradaptasi 

dengan mudah 

pada kehidupan 

perusahaan. 

Bentuk 

bantuannya 

adalah 

memperkenalkan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

serta meminta 

supplier untuk 

mengubungi calon 

suksesor ketika 

ada pengiriman 

pelanggan tetap kita, 

perlahan-lahan mulai 

kita berikan 

tanggung jawab 

lebih. 

sehingga saat 

ini semua 

supplier dan 

pelanggan 

biasanya 

menghubungi 

saya 

lewatwshatsapp 

dan bukan 

langsung ke 

papa. 

calon suksesor 

kepada pelanggan 

dan supplier, 

kemudian 

meminta 

konsumen dan 

supplier untuk 

mengubungi 

calon suksesor 

ketika ada 

pemesanan dan 

pengiriman. 

2 Apakah keluarga 

menyetujui 

pemilihan calon 

suksesor sebagai 

Ya keluarga 

menyetujui 

pemilihan calon 

suksesor sebagai 

Ya, keluarga 

menyetujui 

pemilihan calon 

suksesor sebagai 

Keluarga 

menyetujui 

saya sebagai 

penerus 

  Keluarga 

menyetujui 

pemilihan calon 

suksesor sebagai 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

penerus 

perusahaan?Apa 

alasannya? 

penerus 

perusahaan 

alasannya adalah 

karena calon 

suksesor selain 

merupakan anak 

pertama, juga 

menunjukkan 

ketertarikan 

dengan usaha 

yang telah dirintis 

oleh orang tuanya 

sebelumnya. 

penerus perusahaan. 

Alasannya adalah 

karena calon 

suksesor telah 

bekerja di Victory 

Snack dan 

menunjukkan cukup 

menguasai dasar dari 

bisnis Victory Snack 

ini 

perusahaan ini 

karena selain 

saya 

merupakan 

anak pertama, 

saya telah 

mulai bekerja 

di Victory 

Snack sejak 

SMA walaupun 

masih part 

time, sehingga 

cukup 

mengetahui 

masalah 

penerus 

perusahaan.  

Alasannya adalah 

karena calon 

suksesor telah 

bekerja di Victory 

Snack dan 

menunjukkan 

ketertarikan 

dengan usaha 

yang telah dirintis 

oleh orang tuanya 

dan cukup 

menguasai dasar 

dan permasalahan  

dari bisnis 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

internal 

perusahaan. 

Victory Snack ini 

selain itu calon 

suksesor 

merupakan anak 

pertama laki-laki 

yang diharapkan 

mampu menjadi 

tulang punggung 

keluarga dalam 

menjalankan 

bisnis. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator pengaruh keluarga, maka dapat dianalisis bahwaPeran 

keluarga dalam lingkungan perusahaan adalah membantu calon suksesor agar 

beradaptasi dengan mudah pada kehidupan perusahaan. Bentuk bantuannya adalah 

memperkenalkan calon suksesor kepada pelanggan dan supplier, kemudian 

meminta konsumen dan supplier untuk mengubungi calon suksesor ketika ada 

pemesanan dan pengiriman. 

Keluarga menyetujui pemilihan calon suksesor sebagai penerus perusahaan.  

Alasannya adalah karena calon suksesor telah bekerja di Victory Snack dan 

menunjukkan ketertarikan dengan usaha yang telah dirintis oleh orang tuanya dan 

cukup menguasai dasar dan permasalahan  dari bisnis Victory Snack ini selain itu 

calon suksesor merupakan anak pertama laki-laki yang diharapkan mampu menjadi 

tulang punggung keluarga dalam menjalankan bisnis. 

4.2.3Proses seleksi 

Indikator dari proses seleksi ini adalah : 

1. Desain proses yang sah 

Dari wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan indikator : 

a. Restu dari pemilik sebelumnya 
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b. Kesiapan suksesor menjadi pemimpin Victory snack 

c. Persetujuan dari seluruh anggota keluarga untuk menyerahkan 

Victory snack kepada suksesor. 

2. Penempatan jabatan yang tepat dalam perusahaan 

Dari wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan indikator Penempatan 

jabatan yang sesuai dengan kemampuan suksesor 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 4 orang 

dari Budi Djoenaidi (Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), 

dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi kepercayaan pemilik yaitu Sugeng 

(Bagian Packing) dan Ayu (Bagian Administrasi)terhadap variabel proses seleksi 

telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Hasil Jawaban Responden terhadap IndikatorDesain Proses yang Sah 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah Anda 

memberikan restu 

bagi calon suksesor 

untuk meneruskan 

perusahaan?Apa 

alasan Anda 

memberikan restu 

tersebut? 

Ya, saya 

memberikan restu 

bagi calon suksesor 

untuk meneruskan 

perusahaan, saya 

merasa calon 

suksesor memiliki 

kecintaan akan 

bisnis ini dan mau 

berusaha sedaya 

upaya untuk 

mempertahankan 

dan meningkatkan 

Ya, saya 

memberikan 

restu bagi calon 

suksesor untuk 

meneruskan 

perusahaan. 

Alasannya 

karena saat ini 

hanya calon 

suksesor yang 

sudah bisa 

diandalkan untuk 

mengurus bisnis 

   Pemilik 

memberikan restu 

bagi calon 

suksesor untuk 

meneruskan 

perusahaan. 

Alasan pemilik 

memberikan restu 

bagi calon 

suksesor untuk 

meneruskan 

perusahaan adalah 

karena calon 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Victroy Snack yang 

terlihat dari niatnya 

pada saat bekerja 

Victory Snack 

ini, perbedaan 

dengan adiknya 

yang kedua 

adalah 8 tahun 

dan dengan adik 

ketiganya 10 

tahun, jadi yang 

saat ini bisa 

diharapkan 

adalah anak 

pertama ini. 

suksesor memiliki 

kecintaan akan 

bisnis ini dan mau 

berusaha sedaya 

upaya untuk 

mempertahankan 

dan meningkatkan 

Victroy Snack 

yang terlihat dari 

niatnya pada saat 

bekerja. 

 

2 Menurut Anda, 

apakah suksesor 

saat ini sudah siap 

meneruskan posisi 

Menurut saya 

suksesor saat ini 

belum siap untuk 

meneruskan posisi 

Saat ini masih 

belum siap untuk 

meneruskan 

kepemimpinan. 

 Menurut saya 

suksesor 

belum siap 

meneruskan 

Menurut saya, 

suksesor saat 

ini masih 

belum siap 

Pemilik merasa 

bahwa suksesor 

saat ini belum siap 

meneruskan posisi 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

Anda di Victory 

Snack?Apa yang 

membuat Anda 

yakin/tidak yakin 

dengan hal tersebut? 

saya di Victory 

Snack. Saya merasa 

saat ini walaupun 

suksesor telah 

bekerja penuh 

waktu, namun 

masih banyak 

pengalaman yang 

perlu saya tularkan 

seperti trik 

menghadapi 

pelanggan yang 

nakal, cara 

memesan pada 

supplier ketika 

tidak memiliki 

Saat ini calon 

suksesor sudah 

mengetahui 

mengenai dasar 

menjalankan 

bisnis ini, namun 

untuk dikatakan 

sudah bisa 

memimpin 

menurut saya 

masih 

membutuhkan 

jam terbang yang 

lebih banyak 

lagi. Kurangnya 

kemampuan 

posisi 

pemilik. 

Pengalaman 

suksesor 

masih kurang, 

kurang 

mengalami 

banyak 

kesulitan 

sehingga 

belum 

tertempa. 

dalam 

meneruskan 

posisi 

pemilik, 

mungkin 

beberapa 

tahun lagi. 

Saat ini calon 

suksesor perlu 

banyak 

pengalaman 

karena banyak 

pekerjaan di 

Victory Snack 

yang masih 

dikerjakan 

pemilik di Victory 

Snack. Pemilik 

merasa bahwa saat 

ini calon suksesor 

sudah mengetahui 

mengenai dasar 

menjalankan 

bisnis ini, namun 

untuk dikatakan 

sudah bisa 

memimpin 

menurut pemilik 

masih 

membutuhkan jam 

terbang yang lebih 

banyak lagi. 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

uang yang cukup 

saat itu dan cara 

menghadapi 

pelanggan yang 

loyal namun selalu 

menawar harga. 

suksesor di 

bidang 

administrasi serta 

mentalitas yang 

masih 

meremehkan hal-

hal sepele yang 

membuat saya 

merasa masih 

belum yakin 

menyerahkan 

sepenuhnya 

bisnis ini ke 

suksesor 

oleh pemilik 

dan ibu. 

Kurangnya 

kemampuan 

suksesor di bidang 

administrasi serta 

mentalitas yang 

masih 

meremehkan hal-

hal sepele yang 

membuat pemilik 

merasa masih 

belum yakin 

menyerahkan 

sepenuhnya bisnis 

ini ke suksesor. 

3 Apakah seluruh 

anggota keluarga 

Seluruh anggota 

keluarga yang 

Setuju, jadi 

pemikiran ini 

   Seluruh anggota 

keluarga yang 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

yang terlibat di 

Victory Snack 

setuju bahwa calon 

suksesor merupakan 

penerus yang 

terbaik bagi Victory 

Snack?Mengapa? 

terlibat di Victory 

Snack setuju bahwa 

calon suksesor 

merupakan penerus 

yang terbaik bagi 

Victory Snack 

karena calon 

suksesor mau dan 

dipandang mampu 

mengurus Victory 

Snack 

hanya dari suami 

saya dan saya 

saja, karena 

hanya kita yang 

terjun disini. Saat 

ini masih yang 

terbaik karena 

calon suksesor 

sudah 

menunjukkan 

bahwa dirinya 

memiliki niat 

yang kuat dan 

mau bekerja 

keras demi bisnis 

ini jalan. 

terlibat di Victory 

Snack setuju 

bahwa calon 

suksesor 

merupakan 

penerus yang 

terbaik bagi 

Victory Snack. 

Alasannya adalah 

karena calon 

suksesor 

dipandang mau 

dan mampu, serta 

menunjukkan 

bahwa dirinya 

memiliki niat yang 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

kuat dan mau 

bekerja keras demi 

bisnis ini jalan. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator desain proses yang sah, maka dapat dianalisis bahwa 

pemilik memberikan restu bagi calon suksesor untuk meneruskan perusahaan. 

Alasan pemilik memberikan restu bagi calon suksesor untuk meneruskan 

perusahaan adalah karena calon suksesor memiliki kecintaan akan bisnis ini dan 

mau berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan Victroy 

Snack yang terlihat dari niatnya pada saat bekerja. 

Pemilik merasa bahwa suksesor saat ini belum siap meneruskan posisi 

pemilik di Victory Snack. Pemilik merasa bahwa saat ini calon suksesor sudah 

mengetahui mengenai dasar menjalankan bisnis ini, namun untuk dikatakan sudah 

bisa memimpin menurut pemilik masih membutuhkan jam terbang yang lebih 

banyak lagi. Kurangnya kemampuan suksesor di bidang administrasi serta 

mentalitas yang masih meremehkan hal-hal sepele yang membuat pemilik merasa 

masih belum yakin menyerahkan sepenuhnya bisnis ini ke suksesor.Seluruh 

anggota keluarga yang terlibat di Victory Snack setuju bahwa calon suksesor 

merupakan penerus yang terbaik bagi Victory Snack. Alasannya adalah karena 

calon suksesor dipandang mau dan mampu, serta menunjukkan bahwa dirinya 

memiliki niat yang kuat dan mau bekerja keras demi bisnis ini jalan. 
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Tabel 4.16 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Penempatan Jabatan Yang Tepat Dalam Perusahaan 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apa jabatan yang 

saat ini dipegang 

oleh 

suksesor?Apakah 

penempatan 

jabatan saat ini 

dinilai sudah sesuai 

dengan 

kemampuan 

suksesor? 

Saat ini tidak ada 

jabatan khusus 

yang dipegang 

oleh suksesor. 

Dapat dikatakan 

suksesor adalah 

pegawai 

serabutan dan 

belajar untuk 

mengerjakan 

seluruh 

pekerjaan yang 

ada. Sudah 

Tidak ada jabatan 

khusus yang 

dipegang suksesor, 

saat ini suksesor 

sebagai pembantu 

umum yaitu bertugas 

mengurus semuanya 

dari pemesanan 

hingga pengiriman 

barang, kalau perlu 

juga ikut angkat-

angkat, membuat 

nota, membuat rekap 

 Tidak ada 

jabatan 

khusus, 

mengerjakan 

semua 

pekerjaan 

yang bisa 

dikerjakan. 

Jabatan ini 

sudah sesuai 

dengan 

kemampuan 

Jabatan saat 

ini tidak ada, 

calon suksesor 

mengerjakan 

semuanya, 

mulai dari 

pesan barang, 

hitung stok, 

melayani 

pelanggan, 

membuat nota, 

membuat 

faktur, hingga 

Saat ini tidak ada 

jabatan khusus 

yang dipegang 

oleh suksesor. 

Suksesor berperan 

mengerjakan 

seluruh pekerjaan 

yang ada dari 

pemesanan hingga 

pengiriman 

barang, pesan 

barang, hitung 

stok, melayani 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

sesuai jabatan 

tersebut, karena 

kemampuan 

suksesor masih 

dasar sekali 

sehingga perlu 

belajar banyak. 

kalau malam dan 

juga menghitung 

stok. 

Kemampuannya saat 

ini masih cukup 

dasar, namun dasar 

ini sudah dikuasai 

dengan baik. 

suksesor 

sekarang. 

mengirim 

barang ke 

pelanggan, 

terkadang 

pergi dengan 

sopir untuk 

kanvas sampai 

MIjen, 

Gunungpati. 

pelanggan, 

membuat nota, 

membuat faktur, 

hingga mengirim 

barang ke 

pelanggan, 

terkadang pergi 

dengan sopir untuk 

kanvas sampai 

MIjen, 

Gunungpati. 

Kemampuan calon 

suksesor saat ini 

masih cukup dasar, 

namun dasar ini 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

sudah dikuasai 

dengan baik. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator penempatan jabatan yang tepat dalam perusahaan, 

maka dapat dianalisis bahwa saat ini tidak ada jabatan khusus yang dipegang oleh 

suksesor. Suksesor berperan mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada dari 

pemesanan hingga pengiriman barang, pesan barang, hitung stok, melayani 

pelanggan, membuat nota, membuat faktur, hingga mengirim barang ke pelanggan, 

terkadang pergi dengan sopir untuk kanvas sampai MIjen, Gunungpati. 

Kemampuan calon suksesor saat ini masih cukup dasar, namun dasar ini sudah 

dikuasai dengan baik. 

4.2.4Proses transisi 

Indikator dari proses transisi ini adalah : 

1. Tahap pertama adalah transisi atau fase incumbent 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Pemilik perusahaan sebelumnya sudah melepas jabatannya dan 

kedudukan pemimpin perusahaan akan diberikan kepada suksesor 

b. Pemilik perusahaan yang sebelumnya telah mempercayai suksesor 

untuk mengambil alih pimpinan perusahaan 
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2. Tahap kedua adalah membantu calon suksesor memahami tentang intern 

manajemen perusahaan. 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Pemilik Victory snack mengajari suksesor mengenai sistem 

manajemen yang digunakan Victory snack 

b. Pemilik Victory snack mengajari suksesor mengenai bagaimana 

cara menyusun administrasi perusahaan 

3. Tahap ketiga adalah kriteria kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

keluarga untuk generasi berikutnya. 

Dari teori dan hasil wawancara tersebut variabel ini dapat diukur dengan 

indikator : 

a. Suksesor selalu siap mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan 

dalam situasi apapun. 

b. Suksesor dapat menentukan strategi untuk bersaing dengan 

perusahaan  pesaing. 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 3 orang 

dari Budi Djoenaidi (Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), 

dan Nathanael Budi Djoenaidi (Anak Pertama/Suksesor) terhadap variabel proses 

transisi telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Hasil Jawaban Responden terhadap IndikatorFase Incumbent 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Apakah saat ini 

Anda sudah 

melepas jabatannya 

dan 

menyerahkannya 

kepada suksesor? 

Belum, saya 

masih memegang 

semua pekerjaan 

di Victory Snack 

Tidak, belum Belum , 

pemilik masih 

menangani 

semua 

pekerjaanya 

  Saat ini pemilik 

belum melepas 

jabatannya dan 

menyerahkannya 

kepada suksesor 

dan masih 

memegang semua 

pekerjaan di 

Victory Snack. 

2 Apa yang membuat 

Anda yakin bahwa 

calon suksesor 

sudah siap untuk 

Saat ini saya 

masih belum 

yakin dengan 

kemampuan 

Saya yakin akan 

calon suksesor 

suatu saat nanti 

ketika calon 

Pemilik masih 

belum yakin 

kalau saya siap, 

karena saya 

  Saat ini pemilik 

masih belum yakin 

dengan 

kemampuan calon 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

mengambil alih 

kepemimpinan? 

calon suksesor, 

mungkin satu dua 

tahun lagi, dia 

sudah bisa 

menjalankan 

peran dan 

mengerti 

perusahaan lebih 

baik lagi 

suksesor 

menunjukkan 

kepada saya 

bahwa calon 

suksesor bisa 

teliti dalam 

pekerjaan, 

mengerjakan 

seluruh 

pekerjaan 

dengan 

sungguh-

sungguh, 

melayani 

pelanggan 

seperti raja, 

masih belum 

menguasai 

beberapa 

bagian 

pekerjaan 

terutama yang 

berhubungan 

dengan 

administrasi 

suksesor. Pemilik 

merasa bahwa 

calon suksesor 

perlu memperbaiki 

diri calon suksesor 

bisa teliti dalam 

pekerjaan, 

mengerjakan 

seluruh pekerjaan 

dengan sungguh-

sungguh, melayani 

pelanggan seperti 

raja, dapat 

menyesuaikan 

situasi dalam 

membuat 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

dapat 

menyesuaikan 

situasi dalam 

membuat 

keputusan, bisa 

tarik ulur 

dengan supplier, 

bank dan juga 

tidak gengsi 

untuk turun 

sendiri ke 

lapangan. 

keputusan, bisa 

tarik ulur dengan 

supplier, bank dan 

juga tidak gengsi 

untuk turun sendiri 

ke lapangan. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator fase incumbent, maka dapat dianalisis bahwa saat ini 

pemilik belum melepas jabatannya dan menyerahkannya kepada suksesor dan 

masih memegang semua pekerjaan di Victory Snack.  

Saat ini pemilik masih belum yakin dengan kemampuan calon suksesor. 

Pemilik merasa bahwa calon suksesor perlu memperbaiki diri calon suksesor bisa 

teliti dalam pekerjaan, mengerjakan seluruh pekerjaan dengan sungguh-sungguh, 

melayani pelanggan seperti raja, dapat menyesuaikan situasi dalam membuat 

keputusan, bisa tarik ulur dengan supplier, bank dan juga tidak gengsi untuk turun 

sendiri ke lapangan. 

. 
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Tabel 4.18 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Membantu Calon Suksesor Memahami Tentang Intern Manajemen 

Perusahaan 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

1 Bagaimana cara 

Anda mengajarkan 

kepada suksesor 

mengenai sistem 

manajemen 

Victory Snack?Apa 

yang Anda ajarkan 

mengenai sistem 

manajemen 

tersebut?Menurut 

Anda apakah calon 

suksesor sudah 

Saya 

mengajarkan 

bagaimana cara 

bernegosisasi 

dengan supplier, 

bagaimana cara 

melayani 

pelanggan. 

Kemudian saya 

ajarkan caranya 

mengatur 

pesanan dan 

Saya 

mengajarkan 

mengenai cara 

memperlakukan 

karyawan kita, 

sistem 

manajemen kita 

adalah seputar 

karyawan, 

tanpa karyawan 

kita akan 

kesulitan dalam 

Pemilik 

mengajarkan 

kepada saya 

cara 

memperlakukan 

karyawan yang 

baik adalah 

saya perlu 

memanusiakan 

karyawan 

sehingga 

karyawan juga 

  Cara pemilik 

mengajarkan 

kepada suksesor 

mengenai sistem 

manajemen 

Victory Snack 

adalah 

mengajarkan 

bagaimana cara 

bernegosisasi 

dengan supplier, 

bagaimana cara 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

memahami sistem 

manajemen 

tersebut? 

persediaan di 

gudang. 

Menurut saya, 

calon suksesor 

sudah 

mengetahui 

namun dalam 

pelaksanaan 

masih belum 

terlalu matang. 

melakukan 

pekerjaan, 

sehingga saya 

mengajarkan 

cara untuk 

mengatur 

karyawan, 

membuat 

karyawan 

nyaman dan 

mau untuk 

bekerja secara 

sungguh-

sungguh kepada 

kita. Menurut 

saya calon 

mau untuk 

menghargai 

saya. Sistem 

manajemen 

yang dilakukan 

oleh pemilik 

sebelumnya 

adalah sistem 

manajemen 

yang bergaya 

kuno sehingga 

ke depan, perlu 

dikembangkan 

dengan berbasis 

computer. 

melayani 

pelanggan. 

Kemudian pemilik 

ajarkan caranya 

mengatur pesanan 

dan persediaan di 

gudang. Menurut 

pemilik, calon 

suksesor sudah 

mengetahui namun 

dalam pelaksanaan 

masih belum 

terlalu matang. 

Pemilik juga cara 

memperlakukan 

karyawan, sistem 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

suksesor telah 

mulai 

menguasai hal 

tersebut. 

manajemen 

Victory Snack 

adalah seputar 

karyawan, tanpa 

karyawan akan 

kesulitan dalam 

melakukan 

pekerjaan, 

sehingga pemilik 

mengajarkan cara 

untuk mengatur 

karyawan, 

membuat 

karyawan nyaman 

dan mau untuk 

bekerja secara 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

sungguh-sungguh 

kepada 

perusahaan. 

2 Bagaimana cara 

Anda mengajarkan 

kepada suksesor 

mengenai cara 

menyusun sistem 

administrasi?Apa 

saja yang Anda 

Ajarkan?Menurut 

Anda apakah calon 

suksesor sudah 

menguasai sistem 

administrasi 

perusahaan? 

Saya 

mengajarkan 

kepada calon 

suksesor 

mengenai 

administrasi 

dasar dulu 

seperti 

pencatatan 

semua transaksi 

dalam buku 

besar kemudian 

cara membuat 

Saya 

mengajarkan 

bahwa 

pengeluaran 

sekecil apapun 

selalu harus 

dicatat. 

Kemudian 

jangan hanya 

menghitung 

pemasukan 

saja, namun 

juga perlu 

Pemilik 

meminta saya 

untuk secara 

aktif melakukan 

pencatatan dan 

memasukkan 

transaksi ke 

dalam neraca 

maupun buku 

besar serta 

laporan laba 

rugi. Menurut 

pemilik, saya 

  Cara pemilik 

mengajarkan 

kepada suksesor 

mengenai cara 

menyusun sistem 

administrasi 

adalah dengan 

mengajarkan 

administrasi dasar 

dulu seperti 

pencatatan semua 

transaksi dalam 

buku besar 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

perhitungan rugi 

laba dan juga 

arus kas. 

Menurut saya 

sudah sedikit 

mengetahui 

mengenai sistem 

administrasi 

tersebut 

dihitung 

pemasukan dan 

biaya apakah 

sudah lebih 

besar 

pemasukan 

belum, 

sehingga 

pengeluaran 

tidak boleh 

terlalu boros. 

Selain itu saya 

mengajarkan 

agar tidak 

menggunakan 

uang yang 

masih kurang 

menguasainya. 

kemudian cara 

membuat 

perhitungan rugi 

laba dan juga arus 

kas. Saat ini calon 

suksesor dirasakan 

sudah mengetahui 

sebagian sistem 

administrasi 

tersebut, namun 

masih perlu 

diingatkan 

kembali mengenai 

perhitungan 

pemasukan, dan 

biaya serta tida 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 2 Kesimpulan 

diputar dalam 

bisnis untuk 

keperluan 

pribadi, karena 

jika sewaktu-

waktu ada 

peluang usaha 

baru, kita bisa 

ambil itu. 

Menurut saya 

calon suksesor 

sudah mulai 

mengerti, walau 

perlu 

diingatkan lagi. 

diperbolehkan 

menggunakan 

uang perputaran 

bisnis untuk 

keperluan pribadi 

calon suksesor. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator membantu calon suksesor memahami tentang intern 

manajemen perusahaan, maka dapat dianalisis bahwacara pemilik mengajarkan 

kepada suksesor mengenai sistem manajemen Victory Snack adalah mengajarkan 

bagaimana cara bernegosisasi dengan supplier, bagaimana cara melayani 

pelanggan. Kemudian pemilik ajarkan caranya mengatur pesanan dan persediaan di 

gudang. Menurut pemilik, calon suksesor sudah mengetahui namun dalam 

pelaksanaan masih belum terlalu matang. Pemilik juga cara memperlakukan 

karyawan, sistem manajemen Victory Snack adalah seputar karyawan, tanpa 

karyawan akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan, sehingga pemilik 

mengajarkan cara untuk mengatur karyawan, membuat karyawan nyaman dan mau 

untuk bekerja secara sungguh-sungguh kepada perusahaan. 

Cara pemilik mengajarkan kepada suksesor mengenai cara menyusun 

sistem administrasi adalah dengan mengajarkan administrasi dasar dulu seperti 

pencatatan semua transaksi dalam buku besar kemudian cara membuat perhitungan 

rugi laba dan juga arus kas. Saat ini calon suksesor dirasakan sudah mengetahui 

sebagian sistem administrasi tersebut, namun masih perlu diingatkan kembali 

mengenai perhitungan pemasukan, dan biaya serta tida diperbolehkan 

menggunakan uang perputaran bisnis untuk keperluan pribadi calon suksesor. 
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Tabel 4.19 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kriteria Kinerja Yang Telah Ditetapkan Oleh Perusahaan Keluarga Untuk 

Generasi Berikutnya 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

1 Menurut Anda 

apakah calon 

suksesor sudah siap 

dalam mengatasi 

masalah 

perusahaan?Apa 

masalah 

perusahaan yang 

sering 

timbul?Bagaimana 

cara calon suksesor 

Sebagian masalah 

seperti masalah 

menyelesaikan 

pesanan 

pelanggan dapat 

diselesaikan 

sendiri oleh calon 

suksesor. Cara 

penyelesaiannya 

adalah calon 

suksesor biasanya 

melakukan 

Sebagian sudah 

dapat diatasi 

suksesor, seperti 

cara melakukan 

pemesanan agar 

supplier cepat 

mengirim pesanan 

kita, kemudian cara 

menghadapi 

complain 

pelanggan. Masalah 

perusahaan yang 

Menurut 

pemilik, saya 

sudah cukup 

siap 

menghadapi 

masalah yang 

selalu ada 

dalam 

perusahan 

terutama 

dalam 

hubungannya 

  Menurut pemilik, 

calon suksesor 

sudah cukup siap 

dalam mengatasi 

masalah 

perusahaan. 

Sebagian masalah 

seperti masalah 

menyelesaikan 

pesanan pelanggan 

dapat diselesaikan 

sendiri oleh calon 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

mengatasi masalah 

tersebut? 

reschedule dan 

melakukan 

pengantaran 

secara personal 

kepada pelanggan 

tersebut. 

sering timbul 

adalah complain 

pelanggan. 

Pelanggan kita kan 

banyak orang pasar 

nih, sering 

complain seperti 

ada rasa yang 

berbeda dibanding 

snack kemarin, 

kemudian complain 

tentang pesanan 

lama, lalu complain 

mengenai 

pengemasan tidak 

rapi. Cara suksesor 

dengan 

pembelian 

dan 

persediaan. 

Persediaan 

sering 

mengalami 

masalah 

karena 

persediaan di 

toko perlu 

diatur 

sedemikian 

rupa 

sehingga 

mudah 

suksesor. Cara 

penyelesaiannya 

adalah calon 

suksesor biasanya 

melakukan 

reschedule dan 

melakukan 

pengantaran secara 

personal kepada 

pelanggan tersebut. 

Masalah perusahaan 

yang sering timbul 

adalah complain 

pelanggan. 

Pelanggan Victory 

Snack biasanya 



 

 

143 

 

Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

mengatasi 

mengenai 

pengemasan dan 

rasa adalah dengan 

meminta maaf dan 

menyatakan akan 

memperhatikan hal 

tersebut dengan 

cara mengadukan 

complain itu ke 

pabrik, karena 

Victory Snack 

bukan perusahaan 

yang 

memproduksinya. 

Untuk masalah 

ditemukan 

dan dapat 

dihitung 

dengan 

mudah 

jumlahnya. 

Cara saya 

mengatasi 

masalah 

tersebut 

adalah 

dengan cara 

menandai 

dan menamai 

setiap kotak 

atau kardus 

memiliki 

karakteristik 

sebagai poedagang 

pasar yang biasa 

menawar dan 

complain untuk 

mendapatkan 

diskon, sehingga 

cara untuk 

mengatasi hal 

tersebut adalah 

calon suksesor dapat 

menyampaikan 

dengan hormat 

bahwa Victory 

Snack bukan 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

mengenai 

pengiriman lama, 

maka calon 

suksesor biasanya 

akan menjadwal 

ulang pengiriman 

dan kemudian 

mengantar pesanan 

langsung ke pasar, 

biasanya pelanggan 

akan sungkan jika 

sudah diantar 

langsung. 

item, 

sehingga 

dengan 

penamaan 

inisial 

tersebut, item 

persediaan 

mudah 

ditemukan 

dan mudah 

diatur 

perusahaan yang 

memproduksinya 

sehingga keluhan 

tersebut akan 

disampaikan kepada 

pabrik/produsen. 

2 Apakah Anda 

yakin bahwa calon 

suksesor mampu 

Yakin, strategi 

yang 

direkomendasikan 

Saya yakin calon 

suksesor mampu 

membuat strategi 

Saya mampu 

membuat 

strategi untuk 

  Pemilik merasa 

yakin bahwa calon 

suksesor mampu 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

membuat strategi 

untuk bersaing 

dengan perusahaan 

pesaing?Seperti 

apa contoh strategi 

yang 

diformulasikan 

oleh calon suksesor 

tersebut? 

adalah dengan 

cara memberikan 

diskon yang lebih 

banyak kepada 

pelanggan loyal 

dari Victory Snack 

dan juga 

menitipkan 

berbagai produk 

dari Victory Snack 

ke beberapa toko 

oleh-oleh di kota 

Semarang dan 

sekitarnya dengan 

sistem konsinyasi 

atau titipan. 

untuk bersaing 

dengan perusahaan 

pesaing, misalnya 

adalah memonopoli 

snack kentang 

balado di Semarang 

sehingga pelanggan 

hanya bisa 

membelinya di 

Victory Snack saat 

ini. 

bersaing 

dengan 

perusahaan 

pesaing, 

seperti saya 

usulkan 

untuk 

membuat 

sistem diskon 

berdasarkan 

jumlah 

transaksi dan 

frekuensi 

transaksi 

pelanggan 

membuat strategi 

untuk bersaing 

dengan perusahaan 

pesaing. Bentuk 

strategi tersebut 

adalah  

1. Memonopoli 

snack 

kentang 

balado di 

Semarang 

sehingga 

pelanggan 

hanya bisa 

membelinya 

di Victory 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

setia Victory 

Snack. 

Snack saat 

ini. 

2. Membuat 

sistem 

diskon 

berdasarkan 

jumlah 

transaksi 

dan 

frekuensi 

transaksi 

pelanggan 

setia Victory 

Snack 

sehingga 

administrasi 
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Item Pemilik Istri Calon 

Suksesor 

Karyawan 1 Karyawan 

2 

Kesimpulan 

lebih tertata 

dan pemilik 

tidak perlu 

mengingat 

diskon yang 

beragam 

tersebut 

secara 

manual. 
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Berdasarkan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, Budi Djoenaidi 

(Pendiri/Owner), Priscilla Vebby (Istri dari Budi Djoenaidi), Nathanael Budi 

Djoenaidi (Anak Pertama) dan 2 karyawan Victory Snack yang menjadi 

kepercayaan pemilik yaitu Sugeng (Bagian Packing) dan Ayu (Bagian 

Administrasi) atas indikator kriteria kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

keluarga untuk generasi berikutnya, maka dapat dianalisis bahwa Menurut pemilik, 

calon suksesor sudah cukup siap dalam mengatasi masalah perusahaan. Sebagian 

masalah seperti masalah menyelesaikan pesanan pelanggan dapat diselesaikan 

sendiri oleh calon suksesor. Cara penyelesaiannya adalah calon suksesor biasanya 

melakukan reschedule dan melakukan pengantaran secara personal kepada 

pelanggan tersebut. Masalah perusahaan yang sering timbul adalah complain 

pelanggan. Pelanggan Victory Snack biasanya memiliki karakteristik sebagai 

poedagang pasar yang biasa menawar dan complain untuk mendapatkan diskon, 

sehingga cara untuk mengatasi hal tersebut adalah calon suksesor dapat 

menyampaikan dengan hormat bahwa Victory Snack bukan perusahaan yang 

memproduksinya sehingga keluhan tersebut akan disampaikan kepada 

pabrik/produsen. 

Pemilik merasa yakin bahwa calon suksesor mampu membuat strategi untuk 

bersaing dengan perusahaan pesaing. Bentuk strategi tersebut adalah  

1. Memonopoli snack kentang balado di Semarang sehingga pelanggan hanya 

bisa membelinya di Victory Snack saat ini. 
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2. Membuat sistem diskon berdasarkan jumlah transaksi dan frekuensi 

transaksi pelanggan setia Victory Snack sehingga administrasi lebih tertata 

dan pemilik tidak perlu mengingat diskon yang beragam tersebut secara 

manual. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


