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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 
 

4.1.1 Sejarah Singkat CV. Royalindo Rima Proda 

 
 

CV. Royalindo Rima Proda merupakan perusahaan keluarga yang 

bertempat di Semarang yang menjalankan bisnis dalam bidang madu. Produk yang 

diproduksi oleh CV. Royalindo Rima Proda adalah pure honey, royal jelly dan 

ekstra ginseng. CV. Royalindo Rima Proda telah berdiri sejak tahun 1992 dan 

didirikan oleh Hari Wijaya yang saat ini masih menjabat sebagai direktur. CV. 

Royalindo Rima Proda memiliki visi untuk mensosialisasikan madu sebagai sumber 

nutrisi alami yang disediakan alam bagi manusia. Harapan CV. Royalindo Rima 

Proda adalah pelanggan CV. Royalindo Rima Proda selalu sehat dan memiliki 

stamina prima setelah mengkonsumsi madu CV. Royalindo Rima Proda yang 

berkualitas tinggi. 

 

Produk CV. Royalindo Rima Proda dijual ke pasar lokal maupun kepada 

eksportir untuk dijual keluar negeri. CV. Royalindo Rima Proda telah mampu 

memproduksi madunya sesuai dengan ISO 2000 dan telah mendapatkan sertifikasi 

halal, selain itu sebagian besar karyawan merupakan karyawan yang 
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berpengalaman di bidangnya. Produk buatan CV. Royalindo Rima Proda adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

1. Kemasan Botol P.E.T 

 

a. Pure honey 150 ml/275 ml 

 

b. Royal jelly 150 ml/275 ml 

 

c. X’tra ginseng 150 ml/275 ml 

 

d. Kid’s honey 

 

e. Madu randu hutan 125 ml/250 ml 

 

f. Madu rambutan 

 

g. Madu Power Stamina 

 

2. Kemasan Botol Kaca 

 

a. Pure honey 250 ml/650 ml 

 

b. Royal jelly 250 ml/650 ml 

 

c. X’tra ginseng 250 ml/650 ml 

 

 

 

 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

 
 

Identifikasi kesiapan suksesor “CV. Royalindo Rima Proda” dilakukan 

dengan mengambil kesimpulan dari jawaban beberapa narasumber yaitu 7 orang 



38  

 

 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 

memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang). Karyawan 

yang dipilih dalam hal ini adalah manajer pemasaran, manajer produksi dan 

manajer personalia yaitu : 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Nama Hari 
Wijaya 

Galang 
Wijaya 

Suprio Hendrik 
Harianto 

Doddy 
Hartanto 

Marta 
Wijaya 

Christy 
Wijaya 

Jabatan Pemilik Suksesor Manajer 

Pemasaran 

Manajer 

produksi 

Manajer 

personalia 

Ibu  suksesor 

/Istri pemilik 

Kakak 

suksesor 

/anak sulung 

pemilik 

Usia 51 tahun 26 tahun 32 tahun 41 tahun 33 tahun 51 tahun 29 tahun 

Jenis 
Kelamin 

Perempuan Laki- 
Laki 

Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Perempuan 

Pendidikan SMA S1 S1 SMA S1 S1 S1 

 

 

 

4.2 Perencanaan Suksesi Pada “CV. Royalindo Rima Proda” 

 
 

Suksesi adalah suatu proses transisi kepemimpinan dari pemilik kepada 

suksesor. Keberhasilan dari proses suksesi ini bergantung pada kemampuan 

suksesor untuk secepatnya beradaptasi dan mengambil peran dalam perusahaan. 

Berdasarkan teori Atwood, maka proses suksesi ini akan dilakukan dalam lima 
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tahapan proses yaitu persiapan, penilaian, pengembangan profil, perencanaan dan 

implementasi 

 

Berdasarkan karakteristik wirausaha menurut teori Atwood tersebut, maka 

dapat diidentifikasi kesiapan suksesor “CV. Royalindo Rima Proda” sebagai 

berikut: 

 

4.2.1 Persiapan 

 
 

Indikator dari persiapan ini adalah : 

 
 

9. Ruang lingkup 

 
 

Pertimbangan mengenai pemilihan Galang Wijaya sebagai suksesor. 

 
 

10. Komitmen 

 
 

Komitmen angora keluarga dalam menjalankan CV.Royalindo Rima Proda 

agar dapat mencapai tujuannya. 

 

11. Visi 

 
 

Ide, pikiran dan masukan dari Galang Wijaya tentang cara yang perlu 

dilakukan untuk memajukan CV.Royalindo Rima Proda. 

 

12. Pendamping suksesor 
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Pemilihan Bapak Hendrik sebagai penasehat dan pendamping suksesor, 

alasan pemilihan, karena Bapak hendrik telah bekerja sejak awal berdirinya 

CV. Royalindo Prima Proda. 

 

13. Menyiapkan diri dalam proses suksesi 

 
 

Sang pemimpin (incumbent) yaitu Hari Wijaya, sang calon suksesor dan 

seluruh karyawan di perusahaan harus menyiapkan diri dalam proses 

suksesi hingga pemimpin yakin akan kemampuan sang calon suksesor yaitu 

Galang Wijaya untuk meneruskan perusahaan. 

 

14. Menyiapkan bisnis 

 
 

Adanya keyakinan dari Hari Wijaya akan kesesuaian bisnis CV. Royalindo 

Rima Proda dengan kemampuan suksesor yaitu Galang Wijaya. 

 

15. Persiapan keluarga 

 
 

Penerimaan dari istri Marta Wijaya dan anggota keluarga lain mengenai 

pengangkatan Galang Wijaya sebagai suksesor. 

 

16. Target waktu yang realistis 

 
 

Gambaran seberapa lama sang calon suksesor yaitu Galang Wijaya, akan 

dipersiapkan sebelum bisa terjun langsung dan mengelola perusahaan. 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 
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memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 

Royalindo Rima Proda telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.2 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Persiapan 

 

Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

Ruang Siapa saja anggota Anggota  Saat ini hanya Anggota keluarga Berdasarkan hasil 

lingkup keluarga pemilik yang keluarga yang Galang Wijaya yang memiliki jawaban dari 

 memiliki potensi memiliki saja, karena potensi sebagai responden penelitian, 

 sebagai suksesor? potensi sebagai Christy Wijaya suksesor adalah diketahui bahwa 

 Jelaskan alasannya. suksesi adalah sudah menikah Galang Wijaya anggota keluarga 

  Galang Wijaya dan ikut karena Galang pemilik yang memiliki 

  dan Christy dengan Wijaya sudah potensi sebagai 

  Wijaya. suaminya, mulai mampu suksesor adalah Galang 

  Alasannya sehingga menguasai aspek Wijaya. Alasan 

  adalah Galang jarang di produksi yang pemilihan Galang 

  Wijaya saat ini Semarang. sangat penting Wijaya sebagai 

  telah mulai Menurut bagi suksesor potensial 

  menguasai karyawan yang kelangsungan adalah Galang Wijaya 

  operasional memiliki perusahaan. saat   ini   telah mulai 

  perusahaan potensi adalah  menguasai operasional 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  sedangkan  Galang Yang berpotensi perusahaan terutama 

Christy Wijaya Wijaya, karena sebagai suksesor proses produksi yang 

sudah memulai sampai saat ini adalah Galang sangat penting bagi 

terlebih dahulu Galang Wijaya Wijaya karena kelangsungan 

namun hanya di adalah yang ssaat ini Galang perusahaan sedangkan 

bagian paling sudah mampu Christy Wijaya sudah 

administrasi menguasai memiliki peran memulai terlebih 

saja operasional dan menguasai dahulu namun hanya di 

 perusahaan, proses produksi bagian administrasi 

 sedangkan dalam perusahaan dan keuangan saja, 

 Christy Wijaya  selain itu Christy 

 memang  Wijaya sudah menikah 

 sempat  dan ikut dengan 

 membantu di  suaminya, sehingga 

 bagian  jarang di Semarang. 

 administrasi   

 dan keuangan   
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    namun saat ini 

telah menikah 

dan tidak 

tinggal  di 

Semarang. 

Saat ini yang 

berpotensi 

hanya Galang 

Wijaya, 

alasannya 

adalah  karena 

Galang Wijaya 

saat ini telah 

mulai 

menguasai 

proses 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    produksi di 

perusahaan. 

  

Komitmen Apakah keluarga mau Keluarga mau  Menurut Keluarga selalu Berdasarkan    hasil 

jawaban dari responden 

penelitian,  diketahui 

bahwa keluarga   mau 

berkomitmen 

mendukung   suksesor 

dalam  menjalankan 

perusahaan,    bentuk 

komitmen dukungan 

keluarga terhadap 

suksesor dalam 

menjalankan perusahaan 

antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemilik selalu 

memberikan 

nasihat mengenai 

 berkomitmen untuk untuk karyawan berkomitmen 

 mendukung suksesor mendukung keluarga selalu membantu 

 dalam menjalankan suksesor dalam berkomitmen keluarga 

 perusahaan?Bagaimana menjalankan mendukung menjalankan 

 caranya? perusahaan suksesor dalam perusahaan 

  dengan cara menjalankan dengan cara 

  memberikan perusahaan, memberikan 

  motivasi, antara lain dukungan berupa 

  membantu adalah pemilik motivasi, nasihat 

  ketika suksesor yang ketika suksesor 

  mengalami memberikan membutuhkan 

  masalah dan nasihat bantuan, 

  memberikan mengenai pengenalan 

  pendampingan masalah terhadap 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  kepada  produk, komponen masalah produk, 

mengenalkan 

dengan supplier 

dan konsumen, 

membantu 

proses adaptasi 

suksesor  dalam 

pekerjaan, 

mengaturkan 

agar ada orang 

yang 

mendampingi 

suksesor  dalam 

melakukan 

pekerjaannya 

serta membantu 

memberi nasihat 

akan    cara 

pengaturan 

suksesor mengenalkan perusahaan. 

 dengan Keluarga mau 

 supplier, berkomitmen 

 kemudian dari untuk menbantu 

 ibu dan kakak suksesor 

 membantu menjalankan 

 dalam hal tugasnya, 

 pengenalan misalnya pemilik 

 masalah mengajarkan 

 keuangan dan mengenai 

 administrasi produksi, 

 kantor. networking dan 

 Karyawan rasa cara mengatur 

 keluarga selalu karyawan, untuk 

 berkomitmen ibu dan keluarga 

 untuk membantu 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    membantu suksesor dengan karyawan di 

kantor. 

2. Ibu dan kakak 

suksesor 

membantu dalam 

hal pengenalan 

masalah 

keuangan dan 

administrasi 

kantor, 

memberikan 

dukungan berupa 

motivasi 

suksesor antara cara 

lain membantu memperkenalkan 

proses adaptasi sistem 

suksesor dalam administrasi 

pekerjaan, keuangan 

memberikan perusahaan 

nasihat atau kepada Galang. 

mengaturkan  

agar ada orang  

yang  

mendampingi  

suksesor dalam  

melakukan  

pekerjaannya.  

Dari yang  

karyawan lihat,  
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    keluarga selalu 

memotivasi 

suksesor, 

mengajarkan 

kepada 

suksesor 

mengenai cara 

mengatur 

perusahaan dan 

memberikan 

pelatihan yang 

cukup kepada 

suksesor. 

  

Visi Ide, masukan dan 

pemikiran apa yang 

diberikan calon 

Calon suksesor 

menginginkan 

agar CV 

Royalindo 

Suksesor 

memberikan 

ide untuk 

membuat 

Idenya adalah 

perbaikan cara 

kerja 

perusahaan, 

 Ide, masukan dan 

pemikiran yang diberikan 

kepada calon suksesor 

untuk kemajuan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 suksesor untuk 

kemajuan perusahaan? 

Rima Proda 

mampu 

melakukan 

ekspor ke luar 

negeri sehingga 

menginginkan 

agar  CV 

Royalindo 

Rima  Proda 

mendapatkan 

sertifikasi ISO 

minimal  9001 

terlebih dahulu 

dan kemudian 

menambah 

kualifikasi 

sehingga 

madu batuk 

yang  akan 

digunakan 

sebagai 

salah   satu 

komoditas 

dari    CV 

Royalindo 

Rima Proda 

untuk 

menembus 

pasar ekspor 

di masa 

yang akan 

datang. 

Selain itu 

suksesor 

calon suksesor 

menginginkan 

CV Royalindo 

Rima  Proda 

mendapatkan 

sertifikasi ISO 

dan selain itu 

menginginkan 

lebih banyak 

varian produk 

madu   yang 

dijual. 

Calon suksesor 

memberikan 

masukan yaitu 

adanya produk 

madu batuk 

 perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1.   Calon suksesor 

menginginkan 

agar  CV 

Royalindo Rima 

Proda mampu 

melakukan 

ekspor ke luar 

negeri sehingga 

menginginkan 

agar  CV 

Royalindo Rima 

Proda 

mendapatkan 

sertifikasi   ISO 

minimal  9001 

terlebih dahulu 

yang  merupakan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  produk 

madunya dapat 

diterima oleh 

pasar ekspor 

juga 

memberikan 

ide perlunya 

kualifikasi 

ISO 9001 

untuk 

produk 

madu CV 

Royalindo 

Rima Proda 

karena  hal 

tersebut 

adalah 

syarat 

minimal 

dari produk 

ekspor 

yang karyawan 

rasa mampu 

meningkatkan 

omset   CV 

Royalindo 

Rima  Proda. 

Selain itu ada 

juga  usulan 

untuk 

menerapkan 

ISO  9001 

untuk 

peningkatan 

kualitas madu 

untuk 

konsumsi 

ekspor. 

 syarat minimal 

ekspor    dan 

kemudian 

menambah 

kualifikasi 

sehingga produk 

madunya dapat 

diterima   oleh 

pasar ekspor. 

2.   Suksesor  juga 

memberikan 

masukan 

mengenai 

menginginkan 

lebih banyak 

varian produk 

madu yang 

dijual. Produk 

madu yang 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    Masukan yang  diusulkan adalah 

membuat madu 

batuk yang akan 

digunakan 

sebagai  salah 

satu komoditas 

dari    CV 

Royalindo Rima 

Proda untuk 

menembus pasar 

ekspor di masa 

yang akan 

datang. 

diberikan 

adalah 

mengenai 

pentingnya 

sertifikasi ISO 

9001 untuk 

memberikan 

kesempatan 

bagi CV 

Royalindo 

Rima Proda 

untuk 

melakukan 

ekspor madu 

hasil 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    produksinya 

keluar negeri. 

  

Pendamping Siapa orang yang tepat Saat ini karena  Menurut Menurut Berdasarkan hasil 

suksesor untuk berperan sebagai suksesor masih karyawan saat keluarga, orang jawaban responden, 

 pendamping mempelajari ini manajer yang tepat adalah orang yang tepat untuk 

 suksesor?Apa produksi serta produksi, manajer produksi, berperan sebagai 

 alasannya? operasional Bapak alasannya karena pendamping suksesor 

  perusahaan Hendrik, manajer produksi di luar keluarga adalah 

  secara karena Bapak telah bekerja di Bapak Hendrik 

  keseluruhan, Hendrik sudah perusahaan sejak Harianto selaku 

  maka yang paling lama awal mula manajer produksi. 

  paling tepat bekerja di CV perusahaan Alasan pemilihan 

  untuk Royalindo berdiri sehingga Bapak Hendrik 

  mendampingi Rima Proda mengenal Harianto untuk 

  suksesor adalah sehingga lebih perusahaan berperan sebagai 

  Hendrik mengenal dengan baik. pendamping suksesor 

  Harianto yang perusahaan  adalah 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  telah bekerja di 

perusahaan 

sejak awal 

berdirinya 

perusahaan 

 lebih lama 

dibanding 

karyawan 

lainnya. 

Karyawan 

merasa pemilik 

paling  tepat 

berperan, 

karena paling 

menguasai 

keseluruhan 

perusahaan. 

Yang  paling 

tepat menurut 

karyawan 

Bapak 

Hendrik. 

Ketepatan 

pendamping saat 

ini Bapak Hendrik 

karena berasal 

dari bagian 

produksi  yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

Galang 

1. Bapak Hendrik 

Harianto sudah 

paling  lama 

bekerja di CV 

Royalindo 

Rima Proda 

sejak awal 

berdirinya 

perusahaan 

sehingga lebih 

mengenal 

perusahaan 

lebih lama 

dibanding 

karyawan 

lainnya. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    Alasannya 

karena Bapak 

Hendrik    yang 

sekarang 

berperan 

menjadi 

manajer 

produksi telah 

bekerja   sejak 

awal pendirian 

CV Royalindo 

Rima  Proda 

dan juga 

pernah  di 

beberapa posisi 

seperti 

pemasaran dan 

 2. Bapak Hendrik 

Harianto 

pernah bekerja 

di beberapa 

posisi  seperti 

pemasaran dan 

personalia  di 

CV Royalindo 

Rima   Proda 

sehingga 

mampu 

berperan   jadi 

pendamping 

untuk 

membantu 

calon suksesor 

beradaptasi. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    personalia 

sehingga 

mampu 

berperan jadi 

pendamping. 

 3. Bapak Hendrik 

Harianto   saat 

ini menjabat 

sebagai 

manajer 

produksi  yang 

sesuai  dengan 

kompetensi 

dasar   calon 

suksesor  yang 

berasal    dari 

teknik pangan. 

Menyiapkan 

diri dalam 

proses 

suksesi 

Apakah pemilik yakin 

bahwa suksesor 

memiliki kemampuan 

untuk meneruskan 

perusahaan?Persiapan 

Saat ini masih 

belum yakin. 

Saat ini pemilik 

masih 

mempersiapkan 

   Pemilik saat ini masih 

belum yakin bahwa 

suksesor memiliki 

kemampuan untuk 

meneruskan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 apa yang perlu 

dilakukan oleh 

pemimpin, calon 

suksesor dan 

karyawan? 

calon suksesor 

untuk dapat 

mengetahui 

mengenai 

keseluruhan 

kinerja 

perusahaan 

dengan 

membuat 

suksesor 

bekerja  di 

berbagai 

bidang  di 

perusahaan 

hingga 

suksesor 

menguasai 

   perusahaan untuk saat 

ini. Saat ini pemilik 

masih mempersiapkan 

calon suksesor untuk 

dapat mengetahui 

mengenai keseluruhan 

kinerja        perusahaan 

dengan membuat 

suksesor bekerja di 

berbagai bidang di 

perusahaan hingga 

suksesor menguasai 

semua bidang yang ada 

di perusahaan mulai 

dari produksi, 

pemasaran,   keuangan, 

SDM dan distribusi. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  semua  bidang 

yang ada  di 

perusahaan 

mulai   dari 

produksi, 

pemasaran, 

keuangan, 

SDM   dan 

distribusi 

    

Menyiapkan 

bisnis 

Apakah pemilik yakin 

bahwa bisnis ini sesuai 

dengan kompetensi 

suksesor?Apa yang 

membuat pemilik yakin 

bahwa bisnis ini 

sesuai?Apa saja 

kompetensi     suksesor 

Yakin, suksesor 

memiliki   jiwa 

bisnis  yang 

kuat dan latar 

belakang 

pendidikan 

yang sesuai 

dengan bisnis. 

   Pemilik yakin bahwa 

bisnis ini sesuai dengan 

kompetensi suksesor. 

Pemilik menyatakan 

bahwa suksesor 

memiliki jiwa bisnis 

yang   kuat   dan   latar 

belakang     pendidikan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 yang sesuai dengan Kompetensi    yang sesuai dengan 

bisnis ini?  suksesor yang bisnis. Kompetensi 

  sesuai dengan suksesor yang sesuai 

  bisnis ini dengan bisnis ini 

  adalah latar adalah latar belakang 

  belakang pendidikan suksesor 

  pendidikan yang dari teknik 

  suksesor yang pangan, jiwa bisnis 

  dari teknik yang kuat, mental 

  pangan, jiwa bisnis yang kuat, 

  bisnis yang kejujuran, integritas 

  kuat, mental dan ambisi yang kuat 

  bisnis yang untuk maju 

  kuat, kejujuran,  

  integritas dan  

  ambisi yang  
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  kuat untuk 

maju 

    

Persiapan 

keluarga 

Bagaimana penerimaan 

dari keluarga mengenai 

calon suksesor?Apakah 

keluarga siap untuk 

menerimanya sebagai 

calon suksesor?Apa 

alasannya? 

Keluarga dapat 

menerima 

calon suksesor 

alasannya 

adalah   karena 

suksesor 

merupakan 

anak  laki-laki 

tertua, selain itu 

suksesor 

menunjukkan 

kemampuannya 

dalam hal, saat 

ini, produksi 

dan memiliki 

  Keluarga  siap 

untuk menerima 

suksesor, 

alasannya adalah 

karena  dari  sisi 

keluarga, Galang 

adalah anak laki- 

laki pertama dan 

telah   mulai 

menguasai 

produksi. 

Keluarga siap 

untuk menerima 

Galang     sebagai 

suksesor    karena 

Keluarga dapat 

menerima calon 

suksesor alasannya 

adalah karena : 

1. Suksesor 

merupakan 

anak laki-laki 

tertua, sehingga 

paling  berhak 

dalam 

meneruskan 

kepemimpinan 

ayahnya. 

2. Suksesor juga 

telah 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  keterampilan   selain merupakan menunjukkan 

yang anak laki pertama, kemampuannya 

dibutuhkan dia menunjukkan dalam hal 

oleh kecintaan dan produksi dan 

perusahaan. hobinya kepada memiliki 

 pekerjaan serta keterampilan 

 mampu untuk yang 

 menjalankan dibutuhkan 

 tugasnya di oleh 

 perusahaan saat perusahaan 

 ini. yaitu riset dan 

  pengembangan 

  produk. 

Target Berapa lama proyeksi Proyeksi waktu Proyeksi Proyeksi waktu Proyeksi waktu Berdasarkan hasil 

waktu yang waktu yang dibutuhkan yang waktu yang yang yang dibutuhkan wawancara kepada 

realistis suksesor hingga dapat dibutuhkan dibutuhkan dibutuhkan suksesor agar responden, proyeksi 

 bekerja dengan baik di suksesor suksesor suksesor dapat bekerja waktu yang dibutuhkan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 perusahaan?Apa hingga dapat hingga hingga dapat dengan baik suksesor hingga dapat 

alasannya? bekerja dengan dapat bekerja dengan adalah dua hingga bekerja dengan baik di 

 baik di bekerja baik di tiga tahun lagi, perusahaan adalah 

 perusahaan dengan baik perusahaan alasannya adalah berkisar paling cepat 

 adalah sekitar di adalah sekitar karena suksesor dua tahun dan paling 

 dua hingga tiga perusahaan tiga tahun, atau masih perlu untuk lama lima tahun, rata- 

 tahun, adalah lima tahun. belajar pada area rata sebagian besar 

 alasannya sekitar dua Saat ini selain produksi menjawab tiga tahun. 

 adalah karena tiga tahun suksesor baru seperti Alasan proyeksi waktu 

 masih banyak ke depan. bekerja di salah pemasaran, tersebut adalah karena 

 yang perlu Alasannya satu divisi CV keuangan dan cara masih banyak yang 

 dipelajari oleh agar Royalindo mengatur perlu dipelajari oleh 

 suksesor suksesor Rima Proda, karyawan. suksesor sebelum 

 sebelum benar- lebih suksesor masih Proyeksi waktu benar-benar siap untuk 

 benar siap mengenal belum yang dibutuhkan memimpin perusahaan. 

 untuk perusahaan menguasai area oleh suksesor Saat ini suksesor baru 

 memimpin dan pemasaran dan hingga dapat bekerja di salah satu 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  perusahaan, mengetahui terutama bekerja dengan divisi CV Royalindo 

suksesor perlu keseluruhan keuangan. baik di Rima Proda, suksesor 

untuk lebih cara kerja di Proyeksi waktu perusahaan adalah masih belum 

mengenal CV yang sekitar tiga tahun, menguasai area 

perusahaan Royalindo dibutuhkan karena masih pemasaran dan 

terlebih dahulu Rima Proda suksesor banyak yang perlu terutama keuangan 

  hingga dapat dipelajari oleh secara mendalam. 

  bekerja dengan Galang seperti Keuangan dalam hal in 

  baik di dalam bidang adalah masalah 

  perusahaan pemasaran dan pembukuan, terutama 

  adalah sekitar bidang keuangan. bidang akuntansi 

  tiga tahun  seperti penjurnalan 

  paling tidak.  pembuatan buku besar, 

  Alasannya  pembuatan laporan 

  adalah saat ini  laba rugi, perubahan 

  suksesor baru  modal maupun laporan 

  menguasai   
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    dasar-dasarnya 

saja, 

kemungkinan 

akan 

membutuhkan 

dua tiga tahun 

lagi untuk 

melakukan 

pendalaman 

terhadap 

kesuluruhan 

operasi bisnis 

perusahaan. 

Proyeksi waktu 

yang 

dibutuhkan 

suksesor 

 arus kas dan 

perpajakan. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    hingga dapat 

bekerja dengan 

baik di 

perusahaan 

adalah sekitar 

tiga lima tahun, 

untuk   lebih 

beradaptasi 

dengan  dunia 

pekerjaan  CV 

Royalindo 

Rima  Proda 

serta 

mengetahui 

secara 

mendalam 

mengenai 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    pekerjaan di 

perusahaan. 
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Hasil jawaban didapatkan dari narasumber yaitu 7 orang dari pemilik/ayah 

suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang memegang jabatan kunci 

dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga adalah ibu suksesor/istri 

pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. Royalindo Rima Proda atas 

variabel persiapan. Berdasarkan hasil jawaban dari responden penelitian, diketahui 

bahwa anggota keluarga pemilik yang memiliki potensi sebagai suksesor adalah 

Galang Wijaya. Alasan pemilihan Galang Wijaya sebagai suksesor potensial adalah 

Galang Wijaya saat ini telah mulai menguasai operasional perusahaan terutama 

proses produksi yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan sedangkan 

Christy Wijaya sudah memulai terlebih dahulu namun hanya di bagian administrasi 

dan keuangan saja, selain itu Christy Wijaya sudah menikah dan ikut dengan 

suaminya, sehingga jarang di Semarang. 

 

Berdasarkan hasil jawaban dari responden penelitian, diketahui bahwa 

keluarga mau berkomitmen mendukung suksesor dalam menjalankan perusahaan, 

bentuk komitmen dukungan keluarga terhadap suksesor dalam menjalankan 

perusahaan antara lain adalah sebagai berikut: 

 

1. Pemilik selalu memberikan nasihat mengenai masalah produk, 

mengenalkan dengan supplier dan konsumen, membantu proses adaptasi 

suksesor dalam pekerjaan, mengaturkan agar ada orang yang mendampingi 

suksesor dalam melakukan pekerjaannya serta membantu memberi nasihat 

akan cara pengaturan karyawan di kantor. 
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2. Ibu dan kakak suksesor membantu dalam hal pengenalan masalah keuangan 

dan administrasi kantor, memberikan dukungan berupa motivasi 

 

Ide, masukan dan pemikiran yang diberikan kepada calon suksesor untuk 

kemajuan perusahaan adalah sebagai berikut: 

 

1. Calon suksesor menginginkan agar CV Royalindo Rima Proda mampu 

melakukan ekspor ke luar negeri sehingga menginginkan agar CV 

Royalindo Rima Proda mendapatkan sertifikasi ISO minimal 9001 terlebih 

dahulu yang merupakan syarat minimal ekspor dan kemudian menambah 

kualifikasi sehingga produk madunya dapat diterima oleh pasar ekspor. 

2. Suksesor juga memberikan masukan mengenai menginginkan lebih banyak 

varian produk madu yang dijual. Produk madu yang diusulkan adalah 

membuat madu batuk yang akan digunakan sebagai salah satu komoditas 

dari CV Royalindo Rima Proda untuk menembus pasar ekspor di masa yang 

akan datang. 

 

Berdasarkan hasil jawaban responden, orang yang tepat untuk berperan 

sebagai pendamping suksesor di luar keluarga adalah Bapak Hendrik Harianto 

selaku manajer produksi. Alasan pemilihan Bapak Hendrik Harianto untuk 

berperan sebagai pendamping suksesor adalah 

 

1. Bapak Hendrik Harianto sudah paling lama bekerja di CV Royalindo Rima 

Proda sejak awal berdirinya perusahaan sehingga lebih mengenal 

perusahaan lebih lama dibanding karyawan lainnya. 
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2. Bapak Hendrik Harianto pernah bekerja di beberapa posisi seperti 

pemasaran dan personalia di CV Royalindo Rima Proda sehingga mampu 

berperan jadi pendamping untuk membantu calon suksesor beradaptasi. 

3. Bapak Hendrik Harianto saat ini menjabat sebagai manajer produksi yang 

sesuai dengan kompetensi dasar calon suksesor yang berasal dari teknik 

pangan. 

 

Pemilik saat ini masih belum yakin bahwa suksesor memiliki kemampuan 

untuk meneruskan perusahaan untuk saat ini. Saat ini pemilik masih 

mempersiapkan calon suksesor untuk dapat mengetahui mengenai keseluruhan 

kinerja perusahaan dengan membuat suksesor bekerja di berbagai bidang di 

perusahaan hingga suksesor menguasai semua bidang yang ada di perusahaan mulai 

dari produksi, pemasaran, keuangan, SDM dan distribusi. Keuangan dalam hal in 

adalah masalah pembukuan, terutama bidang akuntansi seperti penjurnalan 

pembuatan buku besar, pembuatan laporan laba rugi, perubahan modal maupun 

laporan arus kas dan perpajakan. 

 

Pemilik yakin bahwa bisnis ini sesuai dengan kompetensi suksesor. Pemilik 

menyatakan bahwa suksesor memiliki jiwa bisnis yang kuat dan latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan bisnis. Kompetensi suksesor yang sesuai dengan 

bisnis ini adalah latar belakang pendidikan suksesor yang dari teknik pangan, jiwa 

bisnis yang kuat, mental bisnis yang kuat, kejujuran, integritas dan ambisi yang kuat 

untuk maju. Keluarga dapat menerima calon suksesor alasannya adalah karena : 
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1. Suksesor merupakan anak laki-laki tertua, sehingga paling berhak dalam 

meneruskan kepemimpinan ayahnya. 

2. Suksesor juga telah menunjukkan kemampuannya dalam hal produksi dan 

memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu riset dan 

pengembangan produk. 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, proyeksi waktu yang 

dibutuhkan suksesor hingga dapat bekerja dengan baik di perusahaan adalah 

berkisar paling cepat dua tahun dan paling lama lima tahun, rata-rata sebagian besar 

menjawab tiga tahun. Alasan proyeksi waktu tersebut adalah karena masih banyak 

yang perlu dipelajari oleh suksesor sebelum benar-benar siap untuk memimpin 

perusahaan. Saat ini suksesor baru bekerja di salah satu divisi CV Royalindo Rima 

Proda, suksesor masih belum menguasai area pemasaran seperti memasarkan 

produk madu kepada konsumen maupun distributor dan juga pelayanan kepada 

konsumen serta cara memaintain pelanggan dan terutama keuangan secara 

mendalam. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dalam proses persiapan dapat disimpulkan 

bahwa anggota keluarga pemilik yang memiliki potensi sebagai suksesor adalah 

Galang Wijaya. Alasan pemilihan Galang Wijaya sebagai suksesor potensial adalah 

Galang Wijaya saat ini telah mulai menguasai operasional perusahaan terutama 

proses produksi yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Selain itu 

calon suksesor membutuhkan waktu selama beberapa tahun untuk dapat benar- 

benar siap sebelum menjalankan bisnis CV. Royalindo Rima Proda. 
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4.2.2 Penilaian 

 
 

Indikator dari penilaian ini adalah : 

 
 

3. Ketertarikan suksesor terhadap bisnis 

 
 

Ketertarikan Galang Wijaya untuk mendalami bisnis madu dan memiliki 

ketertarikan untuk mengembangkan bisnis madu yang telah dimulai oleh 

pendahulunya (Hari Wijaya). 

 

4. Bakat bisnis 

 
 

Penilaian dari pemilik mengenai insting bisnis dari Galang Wijaya misalnya 

dalam hal kemampuan berkomunikasi/bernegosiasi dengan 

konsumen/supplier. 

 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 

memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 

Royalindo Rima Proda terhadap variabel penilaian telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

 
Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Penilaian 

 
 

Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

Ketertarika Apakah suksesor Suksesor Suksesor  Suksesor Berdasarkan hasil 

n suksesor tertarik dengan tertarik dengan tertarik dengan tertarik dengan wawancara dengan 

terhadap bisnis madu?Apa bisnis madu, bisnis madu bisnis madu, responden penelitian 

bisnis yang membuat karena latar karena karena sesuai didapatkan hasil 

 suksesor tertarik belakang suksesor dengan hobi bahwa suksesor 

 dengan bisnis pendidikan merasa madu dan latar tertarik dengan 

 madu?Apa yang suksesor yang memiliki belakang bisnis madu, karena 

 membuat pemilik berasal dari banyak pendidikannya latar belakang 

 yakin bahwa teknik pangan manfaat bagi yang dari pendidikan suksesor 

 suksesor antusias sehingga manusia. teknik pangan. yang berasal dari 

 dalam mempelajari suksesor Manfaat itulah Suksesor teknik pangan 

 bisnis madu? antusias yang mampu sudah sejak sehingga suksesor 

  mempelajari meningkatkan SMA tertarik antusias 

  dan membuat nilai madu ini dengan bisnis mempelajari dan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  varian madu sehingga dapat  madu, membuat varian 

yang diyakini dijual kepada sehingga madu yang diyakini 

mampu konsumen. memutuskan mampu menarik 

menarik minat Pengembanga masuk ke minat konsumen. 

konsumen n madu ada jurusan teknik Suksesor merasa 

 bermacam- pangan untuk tertarik dengan 

 macam seperti menambah bisnis madu karena 

 untuk kompetensiny suksesor merasa 

 kesehatan, a di bidang madu memiliki 

 untuk tersebut. banyak manfaat bagi 

 pengobatan  manusia. Manfaat 

 dan itu semua  itulah yang mampu 

 bernilai  meningkatkan nilai 

 ekonomis.  madu ini sehingga 

 Kebetulan  dapat dijual kepada 

 latar belakang  konsumen dengan 

 pendidikan  harga yang tinggi. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

   suksesor   juga 

dari  teknik 

pangan     jadi 

ada korelasi 

antara   yang 

suksesor 

dapatkan 

dengan   yang 

suksesor 

kerjakan    saat 

ini. 

  Pengembangan 

madu ada 

bermacam-macam 

seperti untuk 

kesehatan,       untuk 

pengobatan dan 

semua bernilai 

ekonomis dengan 

latar belakangnya 

dari teknik pangan 

maka hal ini 

memiliki korelasi 

dengan  bidang 

pekerjaan. 

Bakat bisnis Apakah suksesor 

memiliki insting 

bisnis  yang 

Ya, suksesor 

memiliki 

insting bisnis 

 Menurut karyawan 

suksesor memiliki 

insting    yang  baik, 

Ya, memiliki 

insting bisnis 

yang  baik, 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

responden merasa 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 baik?Bagaimana yang baik,  contohnya adalah karena dapat setuju bahwa 

contohnya?Apaka tahun ini pada saat dengan jeli suksesor memiliki 

h suksesor mampu suksesor mengusulkan varian melihat insting bisnis yang 

berkomunikasi memberikan madu batuk yang peluang, baik. Contoh dari 

dengan baik dan ide baru yaitu sedang sementara insting bisnis ini 

lugas dalam membuat dikembangkan saat banyak orang adalah tahun ini 

bisnis?Bagaimana madu yang ini untuk lainnya tidak suksesor 

contohnya? dikhususkan meningkatkan menyadarinya, memberikan ide 

 bagi penderita penjualan. Suksesor misalnya dari baru yaitu membuat 

 batuk. Saat ini juga mampu produk madu tambahan varian 

 produk madu berkomunikasi batuk maupun madu berupa madu 

 ini sedang dengan timnya peluang yang dikhususkan 

 dalam sebagai contohnya, ekspor madu. bagi penderita 

 pengembanga pengembangan Suksesor batuk. Saat ini 

 n suksesor dan madu batuk memiliki produk madu ini 

 tim produksi. membutuhkan tim insting bisnis sedang dalam 

 Suksesor riset dan juga yang baik, pengembangan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  mampu  beberapa orang sebagai suksesor dan tim 

bekerja sama produksi, suksesor contohnya produksi. Hal ini 

dengan timnya dapat adalah merupakan peluang 

terutama mengkomunikasika suksesor yang belum banyak 

dalam hal n pendapatnya mengusulkan dilihat oleh pelaku 

penyelesaian sehingga mudah adanya produk usaha lainnya 

target dan dimengerti oleh varian madu maupun dari 

tugasnya. timnya. baru yang karyawan dan 

 Menurut karyawan sebelumnya pemilik CV. 

 cukup baik, karena tidak Royalindo Rima 

 mampu melihat terpikirkan Proda sendiri. 

 potensi pasar dan oleh Suksesor 

 potensi perusahaan perusahaan berkomunikasi 

 maka dari itu selama dengan baik dan 

 suksesor bertahun- lugas dalam bisnis 

 mengusulkan untuk tahun yaitu dengan cara 

 menambahkan sebelumnya. mampu bekerja 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    varian produk madu 

batuk. Suksesor juga 

mampu 

mengkomunikasika 

n idenya dengan 

baik  kepada 

karyawan lainnya 

dan  juga  selalu 

bersikap hormat 

kepada atasannya. 

Menurut karyawan 

memiliki insting 

bisnis yang baik 

karena mampu 

memberikan saran 

kepada    perusahaan 

misalnya       dengan 

Suksesor juga 

mampu 

berkomunikasi 

dengan 

karyawan lain 

dengan baik 

karena saat ini 

suksesor sudah 

membawahi 

beberapa 

orang sebagai 

timnya  dan 

mampu 

memiliki 

teamwork 

yang baik. 

sama dengan timnya 

terutama dalam hal 

penyelesaian target 

dan  tugasnya. 

Pengembangan 

madu   batuk 

membutuhkan   tim 

riset dan  juga 

beberapa   orang 

produksi, suksesor 

dapat 

mengkomunikasika 

n pendapatnya 

sehingga  mudah 

dimengerti oleh 

timnya, selain  itu 

suksesor  juga 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    membuat madu 

batuk yang dapat 

digunakan sebagai 

alat        bagi      CV 

Royalindo       Rima 

Proda    untuk 

meningkatkan 

penjualan.     Dari 

laporan karyawan, 

karyawan   melihat 

bahwa  suksesor 

mampu   untuk 

berkomunikasi 

dengan baik kepada 

karyawan maupun 

anggota  timnya 

dengan memberikan 

 bersikap hormat 

kepada atasannya 

seperti manajer 

produksi. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    perhatian khusus 

pada   proyek yang 

sedang 

dijalankannya, 

memberikan 

pengarahan kepada 

karyawan lain dan 

masukan kepada 

atasannya. 
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Hasil jawaban didapatkan dari wawancara dengan narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 

memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 

Royalindo Rima Proda atas variabel penilaian. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan responden penelitian didapatkan hasil bahwa suksesor tertarik dengan bisnis 

madu, karena latar belakang pendidikan suksesor yang berasal dari teknik pangan 

sehingga suksesor antusias mempelajari dan membuat varian madu yang diyakini 

mampu menarik minat konsumen. Suksesor merasa tertarik dengan bisnis madu 

karena suksesor merasa madu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat 

itulah yang mampu meningkatkan nilai madu ini sehingga dapat dijual kepada 

konsumen dengan harga yang tinggi. Pengembangan madu ada bermacam-macam 

seperti untuk kesehatan, untuk pengobatan dan semua bernilai ekonomis dengan 

latar belakangnya dari teknik pangan maka hal ini memiliki korelasi dengan bidang 

pekerjaan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, responden merasa setuju bahwa suksesor 

memiliki insting bisnis yang baik. Contoh dari insting bisnis ini adalah tahun ini 

suksesor memberikan ide baru yaitu membuat tambahan varian madu berupa madu 

yang dikhususkan bagi penderita batuk. Saat ini produk madu ini sedang dalam 

pengembangan suksesor dan tim produksi. Hal ini merupakan peluang yang belum 

banyak dilihat oleh pelaku usaha lainnya maupun dari karyawan dan pemilik CV. 

Royalindo Rima Proda sendiri. 
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Suksesor berkomunikasi dengan baik dan lugas dalam bisnis yaitu dengan 

cara mampu bekerja sama dengan timnya terutama dalam hal penyelesaian target 

dan tugasnya. Pengembangan madu batuk membutuhkan tim riset dan juga 

beberapa orang produksi, suksesor dapat mengkomunikasikan pendapatnya 

sehingga mudah dimengerti oleh timnya, selain itu suksesor juga bersikap hormat 

kepada atasannya seperti manajer produksi. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dalam tahap penilaian dapat disimpulkan 

bahwa suksesor tertarik dengan bisnis madu, karena latar belakang pendidikan 

suksesor yang berasal dari teknik pangan sehingga suksesor antusias mempelajari 

dan membuat varian madu yang diyakini mampu menarik minat konsumen. 

Suksesor memiliki insting bisnis yang baik. Contoh dari insting bisnis ini adalah 

tahun ini suksesor memberikan ide baru yaitu membuat tambahan varian madu 

berupa madu yang dikhususkan bagi penderita batuk. Selain itu calon suksesor 

membuktikan diri mampu beradaptasi dengan pekerjaannya dan berkomunikasi 

dengan baik dengan rekan kerjanya di bidang produksi. 

 

 

 

4.2.3 Pengembangan profil 

 
 

Indikator dari pengembangan profil ini adalah : 

 
 

6. Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan 
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Perbandingan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan calon 

suksesor (Galang Wijaya), apakah ada perbedaan antara kebutuhan 

perusahaan dengan kemampuan suksesor. 

 

7. Program pendidikan formal 

 
 

Pentingnya pendidikan untuk calon suksesor (Galang Wijaya). Pendidikan 

yang cukup tinggi diperlukan agar dapat memiliki pemikiran yang lebih luas 

dan juga pengetahuan yang dapat digunakan untuk perkembangan 

perusahaan nantinya. 

 

8. Program pelatihan 

 
 

Program pelatihan untuk pengembangan bakat dari Galang Wijaya untuk 

mempelajari hal baru, dan menambah pengalaman baru. 

 

9. Pengalaman kerja diluar perusahaan 

 
 

Mengetahui apakah Galang Wijaya telah memiliki pengalaman bekerja di 

luar perusahaan keluarganya. 

 

10. Paparan awal bisnis 

 
 

Pengenalan kondisi lapangan bisnis CV Royalindo Rima Proda kepada 

Galang Wijaya untuk mengerti lebih dalam mengenai bisnis madu. 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 
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memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 

Royalindo Rima Proda terhadap variabel pengembangan profil telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

 
Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Pengembangan Profil 

 
 

Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

Kesenjangan 

antara 

kebutuhan 

dan 

kemampuan 

Apakah     ada 

kesenjangan  antara 

kebutuhan 

perusahaan dengan 

kemampuan 

suksesor?Apa    saja 

kesenjangan   yang 

terjadi 

tersebut?Bagaimana 

cara suksesor untuk 

menjembatani 

kesenjangan tersebut? 

Saat ini masih 

terdapat 

kesenjangan 

antara kebutuhan 

perusahaan 

dengan 

kemampuan 

suksesor.  Ada. 

Suksesor masih 

memiliki 

kekurangan 

dalam    hal 

manajemen. 

Perusahaan 

Saat ini masih 

terdapat 

kesenjangan 

antara 

kebutuhan 

perusahaan 

dengan 

kemampuan 

suksesor, 

terutama 

dalam  hal 

manajemen 

pabrik dan 

manajemen 

Masih     ada 

kesenjangan, 

perusahaan 

butuh pemimpin 

dengan  fondasi 

administrasi 

yang kuat  dan 

jaringan  yang 

luas.  Suksesor 

masih belum 

memilikinya. 

Karyawan 

melihat suksesor 

mengikuti 

Saat ini masih 

terdapat 

kesenjangan 

antara 

kebutuhan 

perusahaan 

dengan 

kemampuan 

suksesor., 

terutama 

dalam hal 

keuangan, 

karena 

suksesor tidak 

Berdasarkan   hasil 

wawancara dengan 

responden didapatkan 

bahwa masih   ada 

kesenjangan  antara 

kebutuhan 

perusahaan dengan 

kemampuan 

suksesor. 

Kesenjangan yang 

timbul adalah dalam 

hal manajemen 

pabrik  dan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  membutuhkan 

suatu manajemen 

yang kuat namun 

karena suksesor 

berasal dari 

teknik   pangan 

maka suksesor 

belum memiliki 

kekuatan   dalam 

hal manajemen. 

Cara  suksesor 

menjembatani 

hal   tersebut 

adalah belajar 

dari pemilik 

mengenai cara 

memanage suatu 

keuangan. 

Suksesor 

masih belum 

mengetahui 

dengan  jelas 

mengenai 

kedua   hal 

tersebut. 

Suksesor 

mencoba 

mengambil 

kursus pendek 

seperti 

administrasi 

bisnis, 

mengikuti 

seminar dan 

beberapa 

seminar   untuk 

menambah 

pengetahuannya 

akan hal tersebut 

seperti seminar 

pemasaran, 

kursus  brevet 

juga 

Saat ini masih 

terdapat 

kesenjangan 

antara kebutuhan 

perusahaan 

dengan 

kemampuan 

suksesor.. Untuk 

memiliki 

dasar yang 

kuat dalam hal 

keuangan.. 

Cara suksesor 

untuk 

menjembatani 

kesenjangan 

tersebut 

adalah dengan 

mengikuti 

kursus seperti 

pajak, kursus 

mengenai 

administrasi 

bisnis. 

manajemen 

keuangan. 

1. Perusahaan 

membutuhkan 

suatu 

manajemen 

yang kuat 

namun karena 

suksesor 

berasal  dari 

teknik pangan 

maka 

suksesor 

belum 

memiliki 

kekuatan 

dalam hal 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  perusahaan, 

selain itu 

mengikuti 

berbagai seminar 

manajemen 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

suksesor 

mengenai 

manajemen 

perusahaan. 

juga belajar 

dari 

pengalaman 

orang  tua 

maupun senior 

di perusahaan. 

urusan produksi 

dapat dikatakan 

sudah         50%, 

namun       untuk 

bagian  lain 

seperti 

pemasaran  dan 

keuangan, 

suksesor masih 

belum 

menguasainya. 

Sudah ada usaha 

suksesor  yaitu 

dengan melalui 

seminar, 

pelatihan,  dan 

kursus, namun 

Ada 

kesenjangan 

antara 

kebutuhan 

dan 

kemampuan 

suksesor saat 

ini,   yaitu 

kemampuan 

suksesor  di 

bidang 

produksi 

sudah  cukup 

baik, namun 

suksesor 

belum 

memiliki 

manajemen, 

suksesor saat 

ini masih 

memiliki 

dasar  pada 

bagian 

produksi saja. 

2. Perusahaan 

juga butuh 

pemimpin 

dengan 

fondasi 

administrasi 

yang kuat dan 

jaringan yang 

luas 

sedangkan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    penguasaan 

sebenarnya lebih 

ditentukan ketika 

dia sudah terjun 

sendiri di bidang 

itu. 

Saat ini masih 

terdapat 

kesenjangan 

antara kebutuhan 

perusahaan 

dengan 

kemampuan 

suksesor.,  saat 

ini  talentanya 

baru terli9hat 

pada bidang 

kemampuan 

di bidang lain 

misalnya 

dalam hal 

keuangan dan 

manajemen 

karyawan. 

Cara suksesor 

menjembatani 

kesenjangan 

tersebut 

adalah 

mengikuti 

berbagai 

kursus seperti 

kursus  brevet 

pajak dan 

suksesor 

masih belum 

memilikinya. 

Cara suksesor 

menjembatani 

kesenjangan tersebut 

adalah dengan belajar 

dari  pemilik 

mengenai   cara 

memanage suatu 

perusahaan, selain itu 

mengikuti berbagai 

seminar manajemen 

untuk meningkatkan 

pengetahuan suksesor 

antara     lain   adalah 

dengan       mengikuti 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    produksi saja, 

namun   untuk 

bidang yang lain 

seperti 

pemasaran    dan 

keuangan masih 

belum  terlalu 

menguasai. Cara 

suksesor 

mengatasinya 

adalah dengan 

mengikuti 

beberapa 

pelatihan    yang 

digunakan untuk 

meningkatkan 

kemampuannya 

administrasi 

bisnis. 

seminar pemasaran, 

kursus brevet dan 

kursus mengenai 

administrasi bisnis. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    seperti pelatihan 

pajak, dan juga 

manajemen. 

  

Program Apakah suksesor Pendidikan Menurut Suksesor Latar Berdasarkan 

pendidikan memiliki penddidikan suksesor cukup suksesor latar memiliki latar belakang pendapat dari hasil 

formal yang cukup?Apa latar untuk bisnis ini, belakang belakang pendidikan di wawancara, suksesor 

 belakang pendidikan alasannya adalah pendidikan pendidikan yang teknik pangan memiliki latar 

 suksesor?Mengapa karena bisnis CV suksesor tepat karena menurut belakang pendidikan 

 latar belakang Royalindo Rima sebagai sarjana berasal dari latar keluarga yang cukup pada 

 pendidikan tersebut Proda adalah teknik pangan belakang cukup untuk bisnis madu CV 

 dianggap cukup/tidak bisnis madu, sudah cukup pendidikan membantu Royalindo Rima 

 cukup? sedangkan latar untuk terjun teknik pangan. suksesor di Proda. Latar 

  pendidikan dalam industry Latar belakang bidang pendidikan suksesor 

  suksesor adalah ini ini membuat produksi, adalah teknik pangan 

  teknik pangan  suksesor mampu namun itu saja sehingga pendidikan 

  sehingga  mengerti dan belum cukup dengan bisnis ini 

  pendidikan  sejalan dengan karena dalam sejalan. Latar 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  dengan bisnis ini  bisnis madu memimpin belakang ini 

sejalan. yang juga pabrik perlu membuat suksesor 

 berkaitan dengan adanya aspek mampu mengerti dan 

 makanan lain seperti sejalan dengan bisnis 

 kesehatan. pemasaran, madu yang juga 

 Untuk latar keuangan, berkaitan dengan 

 belakang manajemen makanan kesehatan. 

 pendidikan pabrik, Namun walaupun 

 cukup, karena pengaturan suksesor memiliki 

 dari teknik karyawan. pendidikan yang 

 pangan sehingga Pendidikan di cukup karena berasal 

 mengetahui teknik pangan dari teknik pangan, 

 secara teori cukup tapi pendidikan saja 

 maupun praktek membantu tidak cukup karena 

 mengenai suksesor masalah yang akan 

 permasalahan dalam bidang dihadapi di lapangan 

  bisnis madu juga berbeda, selain 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    dalam pabrik 

madu ini 

Suksesor 

memiliki 

pendidikan yang 

cukup karena 

berasal dari 

teknik pangan, 

tapi pendidikan 

saja tidak cukup 

karena masalah 

yang akan 

dihadapi  di 

lapangan juga 

berbeda, selain 

itu  perlu adanya 

pengalaman 

ini, namun 

pendidikan itu 

belum cukup 

karena  harus 

ditambah 

dengan 

pengalaman 

langsung  di 

pekerjaan dan 

ditambah 

dengan 

bidang 

lainnya 

seperti 

manajemen 

pabrik   dan 

itu perlu  adanya 

pengalaman 

manajemen    yang 

cukup lama sebelum 

suksesor  mampu 

menjalankan 

perusahaan   karena 

dalam  memimpin 

pabrik perlu adanya 

aspek  lain   seperti 

pemasaran, 

keuangan, 

manajemen  pabrik, 

dan   pengaturan 

karyawan. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    manajemen yang 

cukup lama 

sebelum 

suksesor mampu 

menjalankan 

perusahaan 

administrasi 

pabrik. 

 

Program Apakah suksesor Ya, pelatihan Suksesor Karyawan  Suksesor mengikuti 

pelatihan mengikuti pelatihan yang diikuti selalu mengetahui pelatihan dalam hal 

 dalam hal madu dan adalah seminar berusaha suksesor madu dan bisnis 

 bisnis mengenai update dalam mengikuti manufaktur. 

 manufaktur?Pelatihan manajemen, mengikuti pelatihan dalam Pelatihan yang diikuti 

 seperti apa yang kemudian perkembangan hal adalah seminar 

 diikuti oleh pelatihan bisnis madu pengembangan mengenai 

 suksesor?Apa mengenai maupun madu di manajemen, 

 relevansi pelatihan ekstraksi madu manufaktur. Thailand. kemudian pelatihan 

 tersebut bagi di Thailand. Suksesor Suksesor mengenai ekstraksi 

 suksesor? Relevansinya mengikuti bersama dengan madu di Thailand. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  adalah pelatihan pelatihan karyawan  Relevansinya adalah 

ini akan mengenai mengikuti pelatihan ini akan 

membuat varian madu di pelatihan dalam membuat suksesor 

suksesor Thailand dan bidang madu dan memiliki persepstif 

memiliki juga mengikuti variannya di yang lebih luas dalam 

persepstif yang pameran mesin Thailand. hal bisnis madu, 

lebih luas dalam di Guangzhou Pelatihan membuka wawasan 

hal bisnis madu dan Shanghai tersebut relevan suksesor mengenai 

dan diharapkan untuk mencari karena membuka potensi madu di masa 

di masa yang mesin yang wawasan kami yang akan datang dan 

akan datang lebih efektif mengenai diharapkan di masa 

suksesor dapat untuk proses besarnya pasar yang akan datang 

mengembangkan produksi. madu dan suksesor dapat 

bisnis madu ini.  potensi yang mengembangkan 

  dimiliki ketika bisnis madu ini. 

  perusahaan dapat Suksesor juga 

  mengembangkan mengikuti pameran 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    varian madu 

tersebut. 

Setahu karyawan 

suksesor pernah 

mengikuti 

pelatihan 

mengenai 

pengembangan 

madu di 

Thailand. 

Berguna karena 

setelah 

mengikuti 

pelatihan 

tersebut suksesor 

mampu 

 mesin di Guangzhou 

dan Shanghai untuk 

mencari mesin yang 

lebih efektif untuk 

proses produksi. 

Hasil nyata dalam 

mengikuti pelatihan 

dan seminat ini 

adalah setelah 

mengikuti pelatihan 

tersebut suksesor 

mampu membuat 

varian madu batuk. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    membuat varian 

madu batuk 

  

Pengalaman 

kerja diluar 

perusahaan 

Apakah  suksesor 

pernah bekerja di luar 

perusahaan?Dimana 

dan berapa lama?Apa 

pengalaman  yang 

didapat suksesor dari 

bekerja di  luar 

perusahaan tersebut? 

Belum pernah Belum pernah, 

setelah lulus 

langsung 

bekerja di CV 

Royalindo 

Rima Proda. 

 Belum pernah Suksesor belum 

pernah bekerja di luar 

perusahaan dan 

langsung bekerja di 

CV Royalindo Rima 

Proda setelah lulus 

kuliah. 

Paparan 

awal bisnis 

Apakah  suksesor 

pernah mendapatkan 

paparan bisnis dari 

CV Royalindo Rima 

Proda?Apakah 

paparan   tersebut 

membantu suksesor 

Pernah. Paparan 

tersebut sedikit 

membantu 

suksesor  dalam 

mengerti  bisnis 

CV Royalindo 

Rima Proda. 

Pernah, 

suksesor 

mendapatkan 

paparan 

lengkap 

mengenai 

bisnis CV 

  Suksesor pernah 

mendapatkan paparan 

bisnis dari CV 

Royalindo Rima 

Proda. Paparan 

tersebut sedikit 

membantu    suksesor 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 untuk lebih mengerti Suksesor perlu Royalindo   dalam mengerti bisnis 

bisnis ini?Apa saja terjun langsung Rima Proda. CV Royalindo Rima 

yang suksesor ke bisnis ini Hal tersebut Proda. Suksesor perlu 

dapatkan dari paparan untuk mengerti membantu terjun langsung ke 

tersebut? bisnis secara suksesor untuk bisnis ini untuk 

 keseluruhan bekerja dalam mengerti bisnis 

 karena apa yang perusahaan secara keseluruhan 

 ada di kertas dan mengerti karena apa yang ada 

 seringkali sedikit di kertas seringkali 

 berbeda dengan mengenai berbeda dengan di 

 di kenyataan, perusahaan, kenyataan, apalagi 

 apalagi ketika yang suksesor ketika menghadapi 

 menghadapi dapatkan tekanan. Hal yang 

 tekanan. adalah product didapatkan oleh 

  knowledge suksesor dari paparan 

  dari produk bisnis tersebut adalah 

  madu yang product knowledge 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

   dijual oleh CV 

Royalindo 

Rima Proda, 

lalu proses 

produk secara 

garis       besar 

pada   CV 

Royalindo 

Rima Proda, 

supplier, 

konsumen dan 

kebutuhan 

bahan  baku 

yang 

dibutuhkan 

oleh CV 

  dari produk madu 

yang dijual oleh CV 

Royalindo Rima 

Proda, lalu proses 

produk secara garis 

besar pada CV 

Royalindo Rima 

Proda, supplier, 

konsumen  dan 

kebutuhan        bahan 

baku yang 

dibutuhkan oleh CV 

Royalindo Rima 

Proda. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

   Royalindo 

Rima Proda. 
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Hasil jawaban didapatkan dari wawancara dengan narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 

memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 

Royalindo Rima Proda atas variabel pengembangan profil. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden didapatkan bahwa masih ada kesenjangan antara 

kebutuhan perusahaan dengan kemampuan suksesor. Kesenjangan yang timbul 

adalah dalam hal manajemen pabrik dan manajemen keuangan. 

 

1. Perusahaan membutuhkan suatu manajemen yang kuat namun karena 

suksesor berasal dari teknik pangan maka suksesor belum memiliki 

kekuatan dalam hal manajemen, suksesor saat ini masih memiliki dasar pada 

bagian produksi saja. 

2. Perusahaan juga butuh pemimpin dengan fondasi administrasi yang kuat 

dan jaringan yang luas sedangkan suksesor masih belum memilikinya. 

 

Cara suksesor menjembatani kesenjangan tersebut adalah dengan belajar 

dari pemilik mengenai cara memanage suatu perusahaan, selain itu mengikuti 

berbagai seminar manajemen untuk meningkatkan pengetahuan suksesor antara 

lain adalah dengan mengikuti seminar pemasaran, kursus brevet dan kursus 

mengenai administrasi bisnis. Administrasi dan keuangan dalam hal ini adalah 

masalah pembukuan, terutama bidang akuntansi seperti penjurnalan pembuatan 

buku besar, pembuatan laporan laba rugi, perubahan modal maupun laporan arus 

kas dan perpajakan. 
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Berdasarkan pendapat dari hasil wawancara, suksesor memiliki latar 

belakang pendidikan yang cukup pada bisnis madu CV Royalindo Rima Proda. 

Latar pendidikan suksesor adalah teknik pangan sehingga pendidikan dengan bisnis 

ini sejalan. Latar belakang ini membuat suksesor mampu mengerti dan sejalan 

dengan bisnis madu yang juga berkaitan dengan makanan kesehatan. Namun 

walaupun suksesor memiliki pendidikan yang cukup karena berasal dari teknik 

pangan, tapi pendidikan saja tidak cukup karena masalah yang akan dihadapi di 

lapangan juga berbeda, selain itu perlu adanya pengalaman manajemen yang cukup 

lama sebelum suksesor mampu menjalankan perusahaan karena dalam memimpin 

pabrik perlu adanya aspek lain seperti pemasaran, keuangan, manajemen pabrik, 

dan pengaturan karyawan. 

 

Suksesor mengikuti pelatihan dalam hal madu dan bisnis manufaktur. 

Pelatihan yang diikuti adalah seminar mengenai manajemen, kemudian pelatihan 

mengenai ekstraksi madu di Thailand. Relevansinya adalah pelatihan ini akan 

membuat suksesor memiliki persepstif yang lebih luas dalam hal bisnis madu, 

membuka wawasan suksesor mengenai potensi madu di masa yang akan datang dan 

diharapkan di masa yang akan datang suksesor dapat mengembangkan bisnis madu 

ini. Suksesor juga mengikuti pameran mesin di Guangzhou dan Shanghai untuk 

mencari mesin yang lebih efektif untuk proses produksi. Hasil nyata dalam 

mengikuti pelatihan dan seminat ini adalah setelah mengikuti pelatihan tersebut 

suksesor mampu membuat varian madu batuk. 
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Suksesor belum pernah bekerja di luar perusahaan dan langsung bekerja di 

CV Royalindo Rima Proda setelah lulus kuliah. Suksesor pernah mendapatkan 

paparan bisnis dari CV Royalindo Rima Proda. Paparan tersebut sedikit membantu 

suksesor dalam mengerti bisnis CV Royalindo Rima Proda. Suksesor perlu terjun 

langsung ke bisnis ini untuk mengerti bisnis secara keseluruhan karena apa yang 

ada di kertas seringkali berbeda dengan di kenyataan, apalagi ketika menghadapi 

tekanan. Hal yang didapatkan oleh suksesor dari paparan bisnis tersebut adalah 

product knowledge dari produk madu yang dijual oleh CV Royalindo Rima Proda, 

lalu proses produk secara garis besar pada CV Royalindo Rima Proda, supplier, 

konsumen dan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh CV Royalindo Rima 

Proda. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap pengembangan profil, 

disimpulkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan 

kemampuan suksesor. Kesenjangan yang timbul adalah dalam hal manajemen 

pabrik dan manajemen keuangan. Suksesor mengikuti pelatihan dalam hal madu 

dan bisnis manufaktur. Pelatihan yang diikuti adalah seminar mengenai 

manajemen, kemudian pelatihan mengenai ekstraksi madu di Thailand. 

Relevansinya adalah pelatihan ini akan membuat suksesor memiliki persepstif yang 

lebih luas dalam hal bisnis madu, membuka wawasan suksesor mengenai potensi 

madu di masa yang akan dating 
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4.2.4 Perencanaan 

 
 

Indikator dari perencanaan ini adalah : 

 
 

4. Pembagian Rencana Kepemimpinan dan Transisi 

 
 

Kebutuhan jangka pendek dan panjang di CV Royalindo Rima Proda untuk 

mengidentifikasi, menarik, dan menempatkan orang yang tepat pada 

pekerjaan yang tepat. 

 

5. Pembagian Tugas 

 
 

Perencanaan strategis perusahaan, mempelajari mengenai tenaga kerja yang 

sekarang, memperkirakan tren masa depan, dan mengembangkan pekerja 

didalam perencanaan struktur untuk menggantikan pemimpin (Hari Wijaya) 

saat pemimpin pensiun atau keluar dari organisasi. 

 

6. Keterlibatan interaksi calon suksesor dengan incumbent 

 
 

Calon suksesor (Galang Wijaya) sangat membutuhkan interaksi dengan 

sang incumbent, sehingga akan ada timbal balik yang terjadi dan kesesuaian 

visi. 

 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 

memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 
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Royalindo Rima Proda terhadap variabel perencanaan telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

 
Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Perencanaan 

 
 

Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

Pembagian Apa yang Hal yang Karyawan Karyawan  Hal yang paling 

Rencana dibutuhkan dibutuhkan membutuhkan membutuhkan dibutuhkan oleh 

Kepemimpinan karyawan dari adalah kepastian kepastian. adanya jaminan karyawan saat ini 

dan Transisi suksesor dalam bahwa Suksesor juga keamanan kerja adalah kepastian bahwa 

 jangka pendek?Apa pekerjaannya tidak akan dari suksesor, pekerjaannya aman, 

 yang dibutuhkan aman, tidak ada secara drastic untuk atau adanya jaminan 

 karyawan dari restrukturasi memberlakukan restrukturisasi keamanan kerja dari 

 suksesor dalam dalam kebijakan perlu dilakukan, suksesor. Karyawan 

 jangka organisasi. bersih-bersih sehingga tenaga juga membutuhkan 

 panjang?Apakah Restrukturasi karyawan jika kerja yang saat ini kejujuran, kerja keras, 

 perlu ada seharusnya menggantikan bisa diupgrade, kerja sama dan 

 restrukturasi perlu, dilakukan ayah suksesor, terutama kepastian dari suksesor 

 jabatan dalam namun jika namun menurut karyawan yang mengenai masa depan 

 perusahaan?Jika direstrukturisasi suksesor saat ini sudah terlalu tua mereka. Untuk jangka 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 diperlukan saat ini masih banyak jabatan dan kurang  panjang karyawan 

restrukturasi seperti belum ada yang diisi oleh produktif dapat butuh pemimpin yang 

apa dan siapa saja penggantinya, orang yang diganti dengan mampu mengerti 

yang perlu untuk masih kurang karyawan baru karyawan, mau 

dipindahkan?Apa mentraining kompeten, hal yang lebih mudah menerima masukan 

alasannya? mungkin akan ini lah yang dan lebih mudah karyawan. 

 menimbulkan harus dirubah diajarkan Responden merasa 

 keterlambatan  mengenai bahwa saat ini belum 

 dalam produksi  teknologi dibutuhkan 

   Karyawan butuh restrukturisasi dalam 

   kejujuran, kerja jangka pendek, namun 

   keras, kerja sama perlu mulai 

   dan kepastian dari dipersiapkan 

   suksesor regrenerasi sehingga 

   mengenai masa ketika karyawan yang 

   depan mereka. telah berumur pensiun, 

   Untuk karyawan yang lebih 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    restrukturasi  muda sudah siap untuk 

jabatan, menurut mengambiil alih. 

karyawan perlu Pendapat lain 

mulai menyatakan bahwa saat 

dipersiapkan ini banyak jabatan yang 

regrenerasi diisi oleh orang yang 

sehingga ketika masih kurang kompeten 

karyawan yang sehingga dibutuhkan 

telah berumur peningkatan 

pensiun, kompetensi, sudah 

karyawan yang terlalu tua dan kurang 

lebih muda sudah produktif dapat diganti 

siap untuk dengan karyawan baru 

mengambiil alih. yang lebih mudah dan 

Hal yang paling lebih mudah diajarkan 

dibutuhkan mengenai teknologi. 

karyawan adalah  
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    rasa  aman,     jadi 

karyawan   tidak 

takut dipecat atau 

ada bersih-bersih 

karyawan      jika 

suksesor 

menjabat. Untuk 

jangka panjang 

karyawan  butuh 

pemimpin   yang 

mampu mengerti 

karyawan,    mau 

menerima 

masukan 

karyawan.    Saat 

ini tidak  perlu 

restrukturisasi, 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    namun  perlu 

adanya 

peningkatan 

kompetensi, 

banyak karyawan 

yang kurang 

kompeten   dan 

berada di 

posisinya sudah 

cukup lama 

  

Pembagian 

Tugas 

Apakah tenaga 

kerja saat ini sudah 

cukup, terlalu 

banyak atau terlalu 

sedikit?Siapa saja 

karyawan  inti 

perusahaan ini?Apa 

Tenaga kerja 

sudah cukup, 

karyawan  inti 

adalah para 

manajer yang 

telah  bekerja 

cukup lama di 

Tenaga  kerja 

saat ini sudah 

cukup, namun 

kompetensinya 

perlu dibenahi, 

misalnya dalam 

hal 

Tenaga kerja saat 

ini sudah cukup, 

karyawan  inti 

sebenearnya 

manajemen jadi 

manajer produksi, 

pemasaran dan 

 Tenaga kerja saat ini 

dianggap oleh 

responden sudah cukup, 

walaupun terdapat 

pendapat bahwa saat ini 

masih    terlalu  banyak 

tenaga      kerja      yang 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 yang perlu dibenahi bisnis ini. Yang pengoperasian personalia,  ditempatkan tidak 

dalam hal tenaga perlu dibenahi mesin, seluruh namun perlu sesuai dengan 

kerja perusahaan? adalah instruksi dalam pembenahan kompetensinya. 

 permesinan yang bahasa Inggris, sumber daya Karyawan inti dari CV 

 saat ini mulai namun banyak manusia, seperti Royalindo Rima Proda 

 ketinggalan karyawan tidak penambahan saat ini adalah manajer 

 jaman, perlu mengerti karyawan produksi, pemasaran 

 diganti yang Inggris. Selain marketing yang dan personalia. 

 lebih modern itu yang perlu dapat menguasai Pembenahan perlu 

 yang lebih dibenahi adalah bahasa Inggris dilakukan dengan 

 efisien sehingga sistem sehingga perbaikan kemampuan 

 hasil produksi pencatatan yang penawaran yang karyawan dan terutama 

 dapat meningkat. hingga hari ini dilakukan pada adalah penguasaan ilmu 

  masih pasar ekspor komputer dan bahasa 

  dilakukan dapat dilakukan Inggris karena misalnya 

  secara manual. dengan lebih dalam hal 

   mudah. pengoperasian mesin, 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    Saat ini  masih 

terlalu  banyak 

tenaga kerja yang 

ditempatkan tidak 

sesuai  dengan 

kompetensinya, 

karyawan   inti 

perusahaan  ini 

masih 

manajemen, 

permasalahannya 

jika karyawan inti 

ini berhalangan 

hadir,  maka 

proses kerja  di 

perusahaan 

menjadi 

 seluruh instruksi dalam 

bahasa Inggris, namun 

banyak karyawan tidak 

mengerti Inggris. Selain 

itu, permesinan yang 

saat ini mulai 

ketinggalan jaman, 

perlu diganti yang lebih 

modern yang lebih 

efisien sehingga hasil 

produksi dapat 

meningkat. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    terhambat.   Hal 

inilah yang perlu 

dibenahi, yaitu 

adanya 

regenerasi,   ada 

karyawan yang 

perlu  dimentor 

juga agar  siap 

menjadi 

pengganti. 

Tenaga kerja saat 

ini cukup, 

karyawan inti 

masih manajer- 

manajer bertiga 

sekarang. 

Pembenahan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    perlu dilakukan 

dengan perbaikan 

kemampuan 

karyawan  dan 

terutama adalah 

penguasaan ilmu 

komputer  dan 

bahsa Inggris. 

  

Keterlibatan 

interaksi calon 

suksesor 

dengan 

incumbent 

Apakah suksesor 

berkomunikasi 

secara rutin dengan 

pemilik?Apa saja 

yang 

dikomunikasikan 

oleh suksesor 

dengan 

pemilik?Bagaimana 

Suksesor  selalu 

berkomunikasi 

secara    rutin 

dengan pemilik. 

Yang 

dikomunikasikan 

oleh suksesor 

kepada  pemilik 

adalah mengenai 

Suksesor selalu 

berkomunikasi 

secara rutin 

dengan pemilik. 

Yang suksesor 

komunikasikan 

dengan pemilik 

adalah 

mengenai 

 Suksesor   selalu 

berkomunikasi 

secara rutin dengan 

pemilik, suksesor 

selalu 

mengkomunikasikan 

mengenai  kondisi 

perusahaan, 

perubahan yang 

Suksesor selalu 

berkomunikasi secara 

rutin dengan pemilik. 

Hal  yang 

dikomunikasikan oleh 

suksesor kepada 

pemilik adalah 

mengenai potensi 

usaha,    strategi    yang 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 hubungan antara 

suksesor dengan 

pemilik saat ini? 

cara memimpin 

karyawan,  hasil 

laporan terbaru 

mengenai 

pengembangan 

produk    baru 

yaitu madu untuk 

batuk dan juga 

masalah   yang 

dihadapi 

suksesor  dalam 

pekerjaan 

misalnya 

suksesor  masih 

kurang mengerti 

mengenai  istilah 

teknis dalam 

potensi usaha, 

strategi  yang 

dapat dilakukan 

untuk 

mencapainya 

dan   juga 

pelaporan 

mengenai 

produk yang 

sedang suksesor 

kembangkan 

 dapat dilakukan 

dalam perusahaan, 

varian produk madu 

perusahaan         dan 

mengenai      hal-hal 

yang belum 

diketahui oleh 

suksesor seperti 

manajemen supply. 

Hubungan suksesor 

dengan pemilik saat 

ini berjalan dengan 

sangat baik 

Suksesor  selalu 

berkomunikasi 

dengan  rutin kepada 

pemilik mengenai 

dapat dilakukan untuk 

mencapainya,   cara 

memimpin karyawan, 

hasil laporan terbaru 

mengenai 

pengembangan produk 

baru yaitu madu untuk 

batuk dan juga masalah 

yang dihadapi suksesor 

dalam   pekerjaan 

misalnya suksesor 

masih kurang mengerti 

mengenai istilah teknis 

dalam mesin industry. 

Hubungan suksesor 

dengan pemilik saat ini 

sangat     baik     karena 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  mesin industry. 

Hubungan 

suksesor dengan 

pemilik saat ini 

sangat  baik 

karena 

berkomunikasi 

setiap hari. 

  bidang produksi, 

varian madu baru, 

meminta nasihat 

dalam hal 

pemasaran, 

keuangan dan 

operasional. 

Hubungan antara 

suksesor dengan 

pemilik saat ini 

sangat baik karena 

pemilik banyak 

membantu suksesor 

dalam hal adaptasi 

sukssesor      dengan 

perusahaan 

berkomunikasi setiap 

hari selain itu pemilik 

banyak membantu 

suksesor dalam hal 

adaptasi sukssesor 

dengan perusahaan. 
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Berdasarkan hasil jawaban yang didapatkan dari wawancara dengan 

narasumber yaitu 7 orang dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), 

karyawan yang memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan 

dari keluarga adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 

orang) CV. Royalindo Rima Proda atas variabel perencanaan. Hal yang paling 

dibutuhkan oleh karyawan saat ini adalah kepastian bahwa pekerjaannya aman, atau 

adanya jaminan keamanan kerja dari suksesor. Karyawan juga membutuhkan 

kejujuran, kerja keras, kerja sama dan kepastian dari suksesor mengenai masa depan 

mereka. Untuk jangka panjang karyawan butuh pemimpin yang mampu mengerti 

karyawan, mau menerima masukan karyawan. 

 

Responden merasa bahwa saat ini belum dibutuhkan restrukturisasi dalam 

jangka pendek, namun perlu mulai dipersiapkan regrenerasi sehingga ketika 

karyawan yang telah berumur pensiun, karyawan yang lebih muda sudah siap untuk 

mengambiil alih. Pendapat lain menyatakan bahwa saat ini banyak jabatan yang 

diisi oleh orang yang masih kurang kompeten sehingga dibutuhkan peningkatan 

kompetensi, sudah terlalu tua dan kurang produktif dapat diganti dengan karyawan 

baru yang lebih mudah dan lebih mudah diajarkan mengenai teknologi. 

 

Tenaga kerja saat ini dianggap oleh responden sudah cukup, walaupun 

terdapat pendapat bahwa saat ini masih terlalu banyak tenaga kerja yang 

ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya. Karyawan inti dari CV Royalindo 

Rima Proda saat ini adalah manajer produksi, pemasaran dan personalia. 

Pembenahan perlu dilakukan dengan perbaikan kemampuan karyawan dan 
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terutama adalah penguasaan ilmu komputer dan bahasa Inggris karena misalnya 

dalam hal pengoperasian mesin, seluruh instruksi dalam bahasa Inggris, namun 

banyak karyawan tidak mengerti Inggris. Selain itu, permesinan yang saat ini mulai 

ketinggalan jaman, perlu diganti yang lebih modern yang lebih efisien sehingga 

hasil produksi dapat meningkat. 

 

Suksesor selalu berkomunikasi secara rutin dengan pemilik. Hal yang 

dikomunikasikan oleh suksesor kepada pemilik adalah mengenai potensi usaha, 

strategi yang dapat dilakukan untuk mencapainya, cara memimpin karyawan, hasil 

laporan terbaru mengenai pengembangan produk baru yaitu madu untuk batuk dan 

juga masalah yang dihadapi suksesor dalam pekerjaan misalnya suksesor masih 

kurang mengerti mengenai istilah teknis dalam mesin industry. Hubungan suksesor 

dengan pemilik saat ini sangat baik karena berkomunikasi setiap hari selain itu 

pemilik banyak membantu suksesor dalam hal adaptasi sukssesor dengan 

perusahaan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap perencaan disimpulkan bahwa 

saat ini belum dibutuhkan restrukturisasi dalam jangka pendek, namun perlu mulai 

dipersiapkan regrenerasi sehingga ketika karyawan yang telah berumur pensiun, 

karyawan yang lebih muda sudah siap untuk mengambiil alih. Hal ini karena saat 

ini banyak jabatan yang diisi oleh orang yang masih kurang kompeten sehingga 

dibutuhkan peningkatan kompetensi, karyawan yang sudah terlalu tua dan kurang 

produktif dapat diganti dengan karyawan baru yang lebih mudah dan lebih mudah 
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diajarkan mengenai teknologi. Karyawan juga membutuhkan kejujuran, kerja keras, 

kerja sama dan kepastian dari suksesor mengenai masa depan mereka. 

 

 

 

4.2.5 Implementasi 

 
 

Indikator dari implementasi ini adalah : 

 
 

3. Keterlibatan suksesor dalam perusahaan 

 
 

Sejauh mana peran suksesor (Galang Wijaya) dalam pemberian jabatan 

yang sesuai untuk suksesor ketika pertama kali memasuki perusahaan. 

 

4. Peran incumbent dalam perusahaan 

 
 

Peran incumbent (Hari Wijaya) sebagai penasihat untuk suksesor (Galang 

Wijaya) di perusahaan. 

 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 

memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 

Royalindo Rima Proda terhadap variabel implementasi telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

 
Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Implementasi 

 
 

Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

Keterlibatan 

suksesor 

dalam 

perusahaan 

Jabatan apa yang 

diberikan kepada 

suksesor        ketika 

pertama  kali 

memasuki 

perusahaan?Apakah 

jabatan tersebut 

sesuai   bagi 

suksesor?Mengapa 

demikian?Sejauh 

apa peran suksesor 

dalam perusahaan 

dengan  jabatannya 

tersebut? 

Jabatan   yang 

diberikan kepada 

suksesor ketika 

pertama    kali 

memasuki 

perusahaan 

adalah karyawan 

produksi, 

karyawan  biasa 

di level paling 

bawah, di bawah 

manajer 

produksi. 

Jabatan ini sesuai 

Suksesor 

hingga saat ini 

masih menjadi 

karyawan 

bagian 

produksi. 

Jabatan  ini 

sesuai karena 

suksesor perlu 

mengenal 

perusahaan 

mulai dari level 

paling bawah 

dan secara 

Jabatan 

pertamanya 

adalah karyawan 

produksi. Jabatan 

tersebut sudah 

sesuai karena 

dengan latar 

belakang teknik 

pangan, suksesor 

lebih berguna di 

bagian produksi, 

selain itu karena 

ini  adalah pabrik 

maka     produksi 

Jabatan yang 

diberikan kepada 

suksesor untuk 

pertama kali adalah 

karyawan bagian 

produksi. Jabatan 

tersebut sesuai bagi 

suksesor karena 

suksesor memiliki 

kemampuan dalam 

bidang produksi 

sebab latar belakang 

pendidikannya 

adalah pada teknik 

Jabatan   yang 

diberikan kepada 

suksesor ketika 

pertama    kali 

memasuki 

perusahaan 

adalah karyawan 

produksi, 

karyawan  biasa 

di level paling 

bawah, di bawah 

manajer 

produksi. 

Jabatan ini 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  dengan suksesor bertahap mulai juga memegang pangan. Peran sesuai dengan 

karena suksesor diberikan peranan penting. suksesor dalam suksesor karena 

memiliki latar tanggung Suksesor juga perusahaan saat ini suksesor 

belakang dalam jawab. telah berperan adalah memiliki latar 

hal makanan  dalam mengembangkan belakang dalam 

sehingga dengan  mengusulkan produk madu batuk hal makanan 

ditempatkan di  pembuatan dan mengurus sehingga dengan 

bagian produksi  produk madu mengenai produksi ditempatkan di 

ini suksesor  batuk yang lainnya bagian produksi 

dapat  sedang Jabatran yang ini suksesor 

berkontribusi  dikembangkan diberikan pertama dapat 

bagi perusahaan,  saat ini. kali kepada suksesor berkontribusi 

seperti saat ini  Jabatan yang adalah karyawan bagi perusahaan, 

suksesor  diberikan kepada bagian produksi. seperti saat ini 

berperan aktif  suksesor adalah Jabatan tersebut terbukti bahwa 

dalam  karyawan sesuai dengan suksesor 

  produksi yang suksesor sebab berperan aktif 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  pengembangan  kebetulan sesuai dengan dalam 

madu batuk. ditempatkan di kompetensi pengembangan 

 bawah karyawan. suksesor di bidang madu batuk. 

 Karyawan produksi dan sesuai Selain itu 

 merasa suksesor dengan latar suksesor perlu 

 berkembang belakang mengenal 

 cukup baik di pendidikannya di perusahaan 

 bidang ini karena bidang teknik mulai dari level 

 memang pangan sehingga paling bawah 

 suksesor suksesor akan dan secara 

 memiliki dasar mampu bertahap mulai 

 yang cukup kuat mengembangkan diberikan 

 untuk bidang produk perusahaan, tanggung jawab. 

 produksi terbukti dengan  

 makanan. Peran perannya dalam  

 suksesor dalam menciptakan varian  

 hal ini sebagai   



121 
 

 

 

 

Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    pencipta madu 

batuk pertama di 

CV. Royalindo 

Rima Proda 

Jabatan  yang 

diberikan kepada 

suksesor untuk 

pertama   kali 

adalah  sebagai 

karyawan 

produksi. Jabatan 

itu sudah sesuai 

bagi suksesor 

karena suksesor 

memiliki  latar 

belakang di 

bidang teknik 

baru yaitu produk 

madu batuk 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

    pangan sehingga 

posisi ini cocok 

untuk 

pengembangan 

kemampuannya. 

Peran suksesor 

adalah   pada 

penciptaan varian 

produk madu di 

perusahaan yaitu 

berupa  varian 

baru produk 

madu batiuk 

  

Peran 

incumbent 

dalam 

perusahaan 

Apa peran pemilik 

dalam perusahaan 

ketika        suksesor 

telah          berperan 

Jika nanti 

suksesor telah 

berperan penuh 

dalam mengelola 

Suksesor 

mengharapkan 

pemilik dapat 

menjadi 

 Jika suksesor telah 

mampu untuk 

memimpin 

perusahaan, pemilik 

Peran pemilik 

dalam 

perusahaan 

ketika suksesor 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

 penuh dalam perusahaan, penasihat bagi  akan menyerahkan telah berperan 

mengelola pemilik akan suksesor dalam sepenuhnya penuh dalam 

perusahaan?Apakah mencoba untuk hal operasional mengelola 

pemilik mau mundur secara pengelolaan perusahaan kepada perusahaan, 

menjadi penasihat perlahan-lahan, perusahaan. suksesor dan pemilik berpikir 

tanpa ikut campur pemilik berpikir  pemilik akan untuk menjadi 

dalam urusan untuk menjadi  berperan sebagai penasehat saja 

manajemen dan penasehat saja,  penasihat tanpa serta memonitor 

pengambilan sedangkan  mengambil operasional 

keputusan?Apa pembuatan  keputusan dalam perusahaan, 

yang membuat keputusan akan  manajemen dan sedangkan 

incumbent mau diserahkan  pengambilan pembuatan 

untuk mengambil sepenuhnya  keputusan. Hal ini keputusan akan 

peran tersebut? kepada suksesor.  dilakukan karena diserahkan 

 Hal ini pemilik  incumbent ingin sepenuhnya 

 lakukan untuk  agar suksesor kepada suksesor. 

 mengembangkan  memiliki Hal ini dilakukan 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

  suksesor menjadi 

seorang  yang 

bertanggung 

jawab dan kuat 

untuk memimpin 

perusahaan, jika 

pimpinan  kuat 

dan memiliki 

tanggung jawab, 

barulah 

perusahaan akan 

maju. 

  pengalaman   lebih 

banyak   dalam 

mengurus 

perusahaan   tanpa 

bantuan dari pemilik 

sehingga  suksesor 

dapat bertumbuh 

menjadi lebih kuat. 

Peran pemilik ketika 

suksesor     telah 

berperan penuh 

dalam mengelola 

perusahaan adalah 

menjadi penasihat 

dan hanya akan 

memonitor 

operasional 

oleh  pemilik 

untuk 

mengembangkan 

suksesor 

menjadi seorang 

yang 

bertanggung 

jawab dan kuat 

untuk memimpin 

perusahaan, 

karena    jika 

pimpinan kuat 

dan memiliki 

tanggung jawab, 

barulah 

perusahaan akan 

maju. Disisi lain, 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

     perusahaan 

sementara  seluruh 

kebijakan, 

manajemen    dan 

pengambilan 

keputusan 

diserahkan  kepada 

Galang. Pemilik 

mau   untuk 

mengambil peran 

tersebut karena 

ingin agar suksesor 

dapat       bertumbuh 

dan berkembang 

serta membawa 

perusahaan 

meningkat sesuai 

pengalaman 

pemilik  dalam 

memimpin 

perusahaan 

sebelumnya 

masih 

dibutuhkan oleh 

suksesor   untuk 

mamberikan 

nasihat kepada 

suksesor  ketika 

dirinya 

mengalami 

masalah. 
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Indikator Item Pemilik Suksesor Karyawan Keluarga Kesimpulan 

     dengan 

perkembangan 

jaman. 
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Hasil jawaban didapatkan dari wawancara dengan narasumber yaitu 7 orang 

dari pemilik/ayah suksesor (1 orang), suksesor (1 orang), karyawan yang 

memegang jabatan kunci dalam perusahaan (3 orang), sedangkan dari keluarga 

adalah ibu suksesor/istri pemilik (1 orang) dan kakak suksesor (1 orang) CV. 

Royalindo Rima Proda atas variabel implementasi. Jabatan yang diberikan kepada 

suksesor ketika pertama kali memasuki perusahaan adalah karyawan produksi, 

karyawan biasa di level paling bawah, di bawah manajer produksi. Jabatan ini 

sesuai dengan suksesor karena suksesor memiliki latar belakang dalam hal makanan 

sehingga dengan ditempatkan di bagian produksi ini suksesor dapat berkontribusi 

bagi perusahaan, seperti saat ini terbukti bahwa suksesor berperan aktif dalam 

pengembangan madu batuk. Selain itu suksesor perlu mengenal perusahaan mulai 

dari level paling bawah dan secara bertahap mulai diberikan tanggung jawab. 

 

Peran pemilik dalam perusahaan ketika suksesor telah berperan penuh 

dalam mengelola perusahaan, pemilik berpikir untuk menjadi penasehat saja serta 

memonitor operasional perusahaan, sedangkan pembuatan keputusan akan 

diserahkan sepenuhnya kepada suksesor. Hal ini dilakukan oleh pemilik untuk 

mengembangkan suksesor menjadi seorang yang bertanggung jawab dan kuat untuk 

memimpin perusahaan, karena jika pimpinan kuat dan memiliki tanggung jawab, 

barulah perusahaan akan maju. Disisi lain, pengalaman pemilik dalam memimpin 

perusahaan sebelumnya masih dibutuhkan oleh suksesor untuk mamberikan nasihat 

kepada suksesor ketika dirinya mengalami masalah. 
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Berdasarkan hasil penelitian dari proses implementasi, dapat disimpulkan 

bahwa jabatan yang diberikan kepada suksesor ketika pertama kali memasuki 

perusahaan adalah karyawan produksi, karyawan biasa di level paling bawah, di 

bawah manajer produksi sudah tepat karena suksesor perlu mengetahui mengenai 

cara melakukan produksi madu dengan baik. Peran pemilik dalam perusahaan di 

masa yang akan dating ketika suksesor telah berperan penuh dalam mengelola 

perusahaan, adalah menjadi penasehat karena pengalaman pemilik dalam 

memimpin perusahaan sebelumnya masih dibutuhkan oleh suksesor untuk 

mamberikan nasihat kepada suksesor ketika dirinya mengalami masalah. 


