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BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1GambaranUmum ObyekPenelitian

4.1.1SejarahSingkatTokoMarkisa

Toko Markisamerupakanbisniskeluargayang sudahdibangun

olehibuOeiLeeDjienyangmenjadipemilikdaritahun1995sampai

sekarang.IbuOeiLeeDjiensaatiniberumur58tahun.Bertempattinggal

dijalanBuganganRayaNo.69yangjugamerupakanalamattoko.Dua

anggotayangmengelolaTokotersebutyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGieyang merupakan suamidariibu OeiLeeDjien.Pengambilan

keputusantentangpembelianproduk,maupunhargaprodukpadaToko

MarkisajugamerupakanhasildaridiskusiantaraibuOeiLeeDjiendan

bapakHokGie.KemudianTokoMarkisajugamemilikiduaorangpegawai,

satuoranguntukkasir,nmelayanipembelidanmenataproduk,kemudian

satuoranglagimemilikitugasmengirim barangyangdipesanmelalui

telepon.

Toko Markisa inimerupakan toko yang menyediakan berbagai

macam kebutuhansehari-haridankebutuhanrumahtangga.Kebutuhan

sehari-hariyangdijualsepertisembako,makananringan,rokok,gaselpiji,

airmineral(cup,botol,galon).Untukkebutuhanrumahtanggayangdijual

adaalatdanperlengkapankebersihanrumah,pakaian,sepatu,alattulis.

TokoMarkisajugamelayanipengirimangaselpijidanairmineralgalon.

Untukpengirimandilakukandisekitarareatoko.

4.1.2GambaranUmum Responden

Pelaksanaan suksesiyang berjalan diToko Markisa dilakukan

denganmengambilkesimpulandarijawabanbeberapanarasumberyaitu5

orangresponden,pemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLee

DjiendanbapakHokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodan
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karyawanyangbekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLie

YekdanbapakSatijan.Gambaranrespondenpenelitianiniyaitu:

Tabel4.1

GambaranUmum Responden

Keterangan R1 R2 R3 R4 R5

Nama Oei Lee

Djien

Hok

Gie

Adi

Sasongko

LieYek Satijan

Jabatan Pemilik Suami

pemilik

Calon

suksesor

Kasir Pengiriman

Usia 58 62 37 65 51

Jenis

Kelamin

Perempuan Laki-

laki

Laki-laki Perempuan Laki-laki

Pendidikan SMP SMP S1 SMA SMP

Sumber:dataprimer

4.2EvaluasiPelaksanaanSuksesidiTokoMarkisa

Suksesi merupakanprosesyangmenyeluruhdankompleksdengan

adanyapermulaan, perkembangandanakhirnyamencapaikestabilanpada

faseklimaks.BerdasarkanteoriLongenecker,Moore,danPetty,maka

prosessuksesiiniakandilakukandalam limatahapanprosesyaitupra

bisnis,pendidikan dan pengembangan diri,buktikompetensi,formal

dalam bisnisdandeklarasisuksesi.Berdasarkanprosessuksesmenurut

teoriLongenecker,Moore,danPettytersebut,makadapatdiidentifikasi

prosessuksesiTokoMarkisasebagaiberikut:

4.2.1Prabisnis

Indikatordariprabisnisiniadalah:

1.Calonsuksesorsudahmengunjungisejakkecildanmemilikiminat

terhadapTokoMarkisa.

2.Calon suksesordiberiinformasidasarmengenaicaramelayani
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konsumen,menentukanhargabarang,mencaripemasokbarangdi

TokoMarkisa.

Hasilpenelitianyangmerupakanhasiljawabannarasumberyaitu5

orangdariPemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjien

danbapakHokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodan

karyawanyangbekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLie

YekdanbapakSatijantelahdirangkum dandisimpulkandenganhasil

sebagaiberikut:
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Tabel4.2

HasilJawabanRespondenpadaTahapPraBisnis

Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

IndikatorMengunjungiTokoSejakKecil

1 Mengapa pemilik

mengajak calon

suksesor untuk

mengunjungi

tokosejakkecil?

Pemilik

mengajak calon

suksesor untuk

mengunjungi

toko sejak kecil

adalah untuk

membiasakan

calon suksesor

untuk

mengetahuicara

kerja di dalam

toko. Pemilik

merasa dengan

Pemilik

mengajak

calonsuksesor

untuk

mengunjungi

tokosejakkecil

karena pemilik

merasa

pengenalan

calonsuksesor

pada bisnis

sejak dini

sangatpenting

Calon

suksesor

merasa

bahwa

kebiasaan

pemilik

untuk

mengajak

calon

suksesor ke

tokoMarkisa

sejak kecil

sangat

Karyawan

mengetahui

bahwa sejak

kecil calon

suksesor

sering diajak

mengunjungi

toko. Calon

suksesorjuga

membantu

mengambilkan

beberapa

barang yang

Pemilik mengajak

calon suksesor

untuk mengunjungi

toko sejak kecil

karena pemilik

berusaha untuk

membiasakan calon

suksesor untuk

mengetahui cara

kerjadidalam toko

dan calon suksesor

perlu untuk

mengenal bisnis
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

mengajak calon

suksesor,secara

tidak langsung

calon suksesor

juga belajar

mengenai cara

pemilikmelayani

pelanggan,

mengatur

karyawan dan

juga mengetahui

sedikitmengenai

produk yang

dijualoleh toko.

Pemilik juga

menyuruh calon

untuk

membentuk

pola pikir dan

kebiasaan

calonsuksesor

sehinggacalon

suksesor

mengetahui

bagaimana

cara berjualan

di toko, apa

yang harus

dilakukan dan

bagaimana

cara melayani

pelanggan.

bermanfaat

bagi proses

suksesi.

Calon

suksesor

sudahsedikit

terbiasa

dengan

kehidupandi

dalam toko

danmengerti

apa yang

biasa

dilakukan

oleh pemilik

ditoko.Hal

dipesan oleh

pelanggan

seperti

permen,Chiki,

manisan dan

membantu

menuliskan

nota, dengan

didiktekan

oleh ibu atau

ayahnya

sejak dini untuk

membentuk pola

pikirdan kebiasaan

calon suksesor

sehingga calon

suksesor

mengetahui

bagaimana cara

berjualan di toko,

apa yang harus

dilakukan dan

bagaimana cara

melayanipelanggan.

Pemilik juga

menyuruh calon

suksesor untuk
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

suksesor untuk

mencoba

melayani

pelanggan

misalnya

mengambilkan

barang, dan

mencatat

pesanan ketika

calon suksesor

sudah SD dan

dapatmenulis.

ini juga

membuat

calon

suksesor

mudahuntuk

beradaptasi

dengan

kegiatan

sehari-haridi

toko.

mencoba melayani

pelanggan misalnya

mengambilkan

barang, dan

mencatat pesanan

ketika calon

suksesorTKsampai

selesaikuliah.Ketika

diTK danSD calon

suksesor sudah

diajarkan untuk

melayanipelanggan,

danmenatabarang.

Kemudian ketika

calonsuksesorSMP

sampai Kuliah ia
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

mendapattambahan

seperti mengatur

persediaan,

melakukan

pemesanan barang,

dan mengirim

barang.

2 Apakah calon

suksesorterlihat

berminat untuk

mengelola Toko

Markisa?

Calon suksesor

berminat untuk

mengelola Toko

Markisa. Calon

suksesor sejak

kecilsudahmau

membantu

melayani

pelanggan dan

Calonsuksesor

terlihat

berminatuntuk

mengelola

Toko Markisa.

Calonsuksesor

merasatertarik

mengelola

Toko Markisa

Calon suksesor

terlihat berminat

untuk mengelola

TokoMarkisa.Calon

suksesor merasa

tertarik dalam

mengelola Toko

Markisa karena

merasa bahwa
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

membantu

pemilik dalam

melakukan

pengantaran

barang sehingga

saat ini ketika

calon suksesor

bergabung

dengan Toko

Markisa, calon

suksesor

semakin tertarik

untuk

melanjutkan

bisnistoko.

karena merasa

bahwa Toko

Markisa masih

dapat

dikembangkan

menjadi lebih

baiklagi.Calon

suksesor

merasa bahwa

dengan

keterlibatannya

didalam Toko

Markisa,maka

Toko Markisa

dapat

meningkatkan

pengembangan

Toko Markisa di

masa yang akan

datanmg memiliki

prospekyangcerah.

Ketertarikan calon

suksesor dimulai

ketika suksesor

membantu pemilik

dalam melakukan

pengantaran barang

sejak kecil.

Keterlibatan calon

suksesor dirasakan

akan dapat

membantu Toko
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

omset dan

meningkatkan

efisiensi

usahanya.

Markisa dalam

peningkatan omset

danefisiensiusaha.

IndikatorInformasiDasarToko

1. Pengetahuan apa

saja yang sudah

pemilik ajarkan

kepada calon

suksesor?

Pengetahuan

yang pemilik

ajarkan kepada

calon suksesor

adalahmengenai

cara melayani

pelanggan.

Pelanggan tidak

dapat disama

ratakan, setiap

Pengetahuan

yang pemilik

ajarkankepada

calonsuksesor

adalah

mengenaicara

melakukan

stocking

persediaan.

Persediaan

Pengetahuan

yang

diajarkan

oleh pemilik

kepadacalon

suksesor

adalah

mengenai

cara

bernegosiasi

Pemilik

mengajarkan

pengetahuan

mengenaicara

pengelolaan

toko kepada

suksesoryaitu

cara melayani

pelanggan

dengansopan,

Pengetahuan yang

diajarkan oleh

pemilik kepada

suksesoradalah:

1.Cara pelayanan

terhadap

pelanggan.

Setiap

pelanggan
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pelanggan

memiliki

keunikan dan

permintaan

tersendiri,

sehinggapenting

bagipemiliktoko

untuk

mengetahui

bagaimana cara

melayani dan

memenuhi

kebutuhan

pelanggan

tersebut untuk

membuat

merupakan

suatu bagian

penting dari

toko Markisa.

Denganadanya

manajemen

persediaan

yang baik,

maka dapat

diketahui

mengenai

jumlah barang

yang ada dan

dapat

ditawarkan

kepada

dengan

supplier,

cara

melayani

pelanggan

dan cara

mengatur

persediaan.

Pemilik

mengajarkan

bahwauntuk

sukses

mengurus

toko maka

diperlukan

keahlian

ramah dan

mau

memenuhi

kebutuhan

pelanggan,

pengaturan

barang

persediaan

serta cara

untuk

mengingat

posisi

persediaan

barang

tersebut.

Selainitujuga

memiliki

keunikan dan

permintaan

tersendiri,

sehingga

penting bagi

pemilik toko

untuk

mengetahui

bagaimanacara

melayani dan

memenuhi

kebutuhan

pelanggan

tersebut untuk

membuat
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pelanggan

kembali

berbelanja di

toko. Pemilik

memperkenalkan

calon suksesor

kepada

pelanggan dan

menunjukkan

cara untuk

melayani setiap

jenis pelanggan

tersebut agar

ketika calon

suksesor

mengambil alih

pelanggan,

sehingga tidak

akan

mengecewakan

pelanggan

yang telah

memesan

namunternyata

barang sedang

kosong.

menjaga

pelanggan

agar tidak

berpindahke

tempat lain,

selain itu

dibutuhkan

juga

kemampuan

mengontrol

persediaan

sehingga

persediaan

yang dibeli

efisien

secara biaya

diajarkan

mengenaicara

membuatnota

dan

pengetahuan

mengenai

produk yang

dijualdiToko

Markisa.

pelanggan

kembali

berbelanja di

toko. Pemilik

memperkenalka

n calon

suksesor

kepada

pelanggan dan

menunjukkan

cara untuk

melayanisetiap

jenispelanggan

tersebut agar

ketika calon

suksesor
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

kepemimpinan,

maka calon

suksesor akan

melayani

pelanggan

tersebutdengan

carayangsama.

maupun

tempat.

mengambilalih

kepemimpinan,

maka calon

suksesor akan

melayani

pelanggan

tersebut

dengan cara

yang sama.

Pemilik

terutama

menekankan

mengenai

perlunya

pelayanan

kepada
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pelanggan,

sperti harus

sopan, ramah

dan mau untuk

memenuhi

kebutuhan

pelanggan.

2.Cara

pengaturan

persediaan

barang

Persediaan

merupakan suatu

bagian penting dari

toko Markisa.

Dengan adanya
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

manajemen

persediaan yang

baik, maka dapat

diketahui mengenai

jumlahbarang yang

ada dan dapat

ditawarkan kepada

pelanggan,sehingga

tidak akan

mengecewakan

pelanggan yang

telah memesan

namun ternyata

barang sedang

kosong.

2. Apa pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan yang
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

dasar yang

diberikan kepada

calon suksesor

bisa bermanfaat

saatiamengambil

alihkepemimpinan

pada Toko

Markisa?

dasar yang

pemilik berikan

kepada calon

suksesor akan

bermanfaat

ketika calon

suksesor

mengambil alih

kepemimpinan

pada Toko

Markisa.

Pengetahuan

dasar yang

pemilik berikan

antara lain

adalah cara

dasar yang

pemilikberikan

kepada calon

suksesor

bermanfaat

ketika calon

suksesor

mengambilalih

kepemimpinan

di Toko

Markisa ini.

Pengetahuan

dasar yang

pemilikberikan

seperti

pengaturan

yang

diajarkan

oleh pemilik

kepadacalon

suksesor

adalah

mengenai

cara

bernegosiasi

dengan

supplier,

cara

melayani

pelanggan

dan cara

mengatur

diajarkan oleh

pemilik kepada

calon suksesor

bermanfaat ketika

calon suksesor

mengambil alih

kepemimpinan di

Toko Markisa ini.

Pengetahuan dasar

yangpemilikberikan

seperti pengaturan

persediaan akan

membuat calon

suksesor dapat

mengetahui dan

memilihprodukapa
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

melayani

pelanggan.

Pelanggan

adalah raja,

sehingga jika

toko ingin lebih

sukses, maka

calon suksesor

harus belajar

cara

memperlakukan

pelanggan

dengan sebaik

mungkin,karena

sekalipelanggan

tidakpuas,maka

persediaan

akan membuat

calonsuksesor

dapat

mengetahui

dan memilih

produk apa

sajayangperlu

dibeli dan

disimpan

sebagai

persediaan,

memilihproduk

yang laku di

pasaran dan

juga mampu

persediaan.

Pemilik

mengajarkan

bahwauntuk

sukses

mengurus

toko maka

diperlukan

keahlian

menjaga

pelanggan

agar tidak

berpindahke

tempat lain,

selain itu

dibutuhkan

sajayangperludibeli

dan disimpan

sebagaipersediaan,

memilihprodukyang

lakudipasarandan

juga mampu untuk

menganalisa

sebanyak apa

persediaan yang

harus dibeli agar

aruskastokoselalu

terjaga dengan

sehat.

Pemilikmengajarkan

bahwauntuksukses

mengurus toko
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pelanggan tidak

akankembalilagi

ketoko,danjuga

pelanggan

tersebut juga

akan bercerita

kepada orang

lain, yang

menimbulkan

dampakreputasi

toko menjadi

menurun.

Menurut pemilik

pengetahuan

dasar yang

terpentingadalah

untuk

menganalisa

sebanyak apa

persediaan

yang harus

dibeliagararus

kastokoselalu

terjaga dengan

sehat.

juga

kemampuan

mengontrol

persediaan

sehingga

persediaan

yang dibeli

efisien

secara biaya

maupun

tempat.

maka diperlukan

keahlian menjaga

pelangganagartidak

berpindahketempat

lain, selain itu

dibutuhkan juga

kemampuan

mengontrol

persediaansehingga

persediaan yang

dibeliefisiensecara

biaya maupun

tempat.

Pelanggan adalah

raja, sehingga jika

toko ingin lebih
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

cara melayani

pelanggan

dengan baik.

Pengetahuanlain

yang pemilik

ajarkan kepada

calon suksesor

adalah

administrasi

yang ketat.

Pencatatan

setiap transaksi

harus dilakukan

secara cermat

danteliti,karena

dengan

sukses,makacalon

suksesor harus

belajar cara

memperlakukan

pelanggan dengan

sebaik mungkin,

karena sekali

pelanggan tidak

puas, maka

pelanggan tidak

akankembalilagike

toko, dan juga

pelanggan tersebut

juga akan bercerita

kepada orang lain,

yang menimbulkan
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pencatatan yang

baik, potensi

kebocoran dan

kegagalan

penagihan dapat

diminimalkan.

Menurut pemilik

setiap transaksi

sekecil apapun

harusdicatatdan

diperhitungkan

sehingga calon

suksesor dapat

mengetahui

apakah toko

Markisa ini

dampak reputasi

toko menjadi

menurun. Menurut

pemilikpengetahuan

dasar yang

terpenting adalah

cara melayani

pelanggan dengan

baik. Pengetahuan

lain yang pemilik

ajarkan kepada

calon suksesor

adalah administrasi

yang ketat.

Pencatatan setiap

transaksi harus
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

dalam kondisi

sehat atau

kurangsehat.

dilakukan secara

cermat dan teliti,

karena dengan

pencatatan yang

baik, potensi

kebocoran dan

kegagalan

penagihan dapat

diminimalkan.

Menurut pemilik

setiap transaksi

sekecil apapun

harus dicatat dan

diperhitungkan

sehingga calon

suksesor dapat
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

mengetahuiapakah

toko Markisa ini

dalam kondisisehat

ataukurangsehat.

Sumber:DataPrimer2018
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Berdasarkanhasiljawabannarasumberyaitu5orangresponden,

PemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodankaryawanyang

bekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLieYekdanbapak

Satijan,makapadaTahapPraBisnisinidapatdianalisisbahwapemilik

mengajakcalon suksesoruntukmengunjungitoko sejakkecilkarena

pemilikberusahauntukmembiasakancalonsuksesoruntukmengetahui

carakerjadidalam tokodancalonsuksesorperluuntukmengenalbisnis

sejakdiniuntukmembentukpolapikirdankebiasaancalonsuksesor

sehinggacalonsuksesormengetahuibagaimanacaraberjualanditoko,

apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melayanipelanggan.

Pemilik juga menyuruh calon suksesor untuk mencoba melayani

pelangganmisalnyamengambilkanbarang,danmencatatpesananketika

calonsuksesorsudahSD dandapatmenulissehinggacalonsuksesor

jugamengetahuisedikitmengenaiprodukyangdijualolehtoko.

CalonsuksesorterlihatberminatuntukmengelolaTokoMarkisa.

Calonsuksesormerasatertarikdalam mengelolaTokoMarkisakarena

merasabahwapengembanganTokoMarkisadimasayangakandatang

memilikiprospekyangcerah.Ketertarikancalonsuksesordimulaiketika

suksesormembantu pemilikdalam melakukan pekerjaan dan melihat

kegiatandaripemilikdarisejakkecil.

Calonsuksesorselaindiajakmengunjungitokosejakkecilyaitusupaya

calon suksesorbelajarbanyakmengenaitoko.Calon suksesorsudah

diajarkanmengenaitokosejakiaTKsampaiselesaikuliah.KetikadiTK

danSDcalonsuksesorsudahdiajarkanuntukmelayanipelanggan,dan

menatabarang.KemudianketikacalonsuksesorSMPsampaiKuliahia

mendapattambahansepertimengaturpersediaan,melakukanpemesanan

barang,dan mengirim barang. Melayanipelanggan dan mengatur

persediaanadalahhalyangsangatpentingsehinggahaltersebutmemiliki

rinciansebagaiberikut:
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1.Carapelayananterhadappelanggan.

Setiap pelanggan memilikikeunikan dan permintaan tersendiri,

sehinggapentingbagipemiliktokountukmengetahuibagaimana

caramelayanidanmemenuhikebutuhanpelanggantersebutuntuk

membuat pelanggan kembali berbelanja di toko. Pemilik

memperkenalkan calon suksesor kepada pelanggan dan

menunjukkancarauntukmelayanisetiapjenispelanggantersebut

agarketikacalonsuksesormengambilalihkepemimpinan,maka

calon suksesorakan melayanipelanggan tersebutdengan cara

yang sama.Pemilik terutama menekankan mengenaiperlunya

pelayanankepadapelanggan,sepertiharussopan,ramahdanmau

untukmemenuhikebutuhanpelanggan.Calonsuksesorperluuntuk

mengetahuikarakterdankebiasaanpelanggandiTokoMarkisa

sehingga calon suksesor bisa berkomunikasi dengan baik.

kemudianjugacalonsuksesorjugaperluuntukmemberikanhadiah

kepadapelangganyanghampirsetiaphariatauminggumembeli

TokoMarkisa.

2.Carapengaturanpersediaanbarang

Persediaanmerupakansuatubagianpentingdaritoko Markisa.

Dengan adanya pengaturan persediaan yang baik,maka dapat

diketahuimengenaijumlahbarangyangadadandapatditawarkan

kepadapelanggan,sehinggatidakakanmengecewakanpelanggan

yangtelahmemesannamunternyatabarangsedangkosong.

Pengetahuanyangdiajarkanolehpemilikkepadacalonsuksesor

bermanfaatketikacalonsuksesormengambilalihkepemimpinandiToko

Markisaini.Pengetahuandasaryangpemilikberikansepertipengaturan

persediaanakanmembuatcalonsuksesordapatmengetahuidanmemilih

produk apa saja yang perlu dibelidan disimpan sebagaipersediaan,

memilihprodukyanglakudipasarandanjugamampuuntukmenganalisa

sebanyakapapersediaanyangharusdibeliagararuskastokoselalu

terjaga dengan sehat. Pemilik mengajarkan bahwa untuk sukses
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mengurustokomakadiperlukankeahlianmenjagapelangganagartidak

berpindah ke tempat lain,selain itu dibutuhkan juga kemampuan

mengontrolpersediaansehinggapersediaanyangdibeliefisiensecara

biayamaupuntempat.

Pelangganadalahraja,sehinggajikatokoinginlebihsukses,maka

calon suksesorharusbelajarcara memperlakukan pelanggan dengan

sebaikmungkin,karenasekalipelanggantidakpuas,makapelanggan

tidakakankembalilagiketoko,danjugapelanggantersebutjugaakan

berceritakepadaoranglain,yangmenimbulkandampakreputasitoko

menjadimenurun.Menurutpemilikpengetahuandasaryangterpenting

adalah cara melayanipelanggan dengan baik.Pengetahuan lain yang

pemilikajarkankepadacalonsuksesoradalahadministrasiyangketat.

Pencatatan setiap transaksiharusdilakukan secara cermatdan teliti,

karenadenganpencatatanyangbaik,potensikebocorandankegagalan

penagihandapatdiminimalkan.Menurutpemiliksetiaptransaksisekecil

apapunharusdicatatdandiperhitungkansehinggacalonsuksesordapat

mengetahuiapakahtokoMarkisainidalam kondisisehatataukurang

sehat.

4.2.2TahapPendidikandanpengembangandiri

Indikatordaripendidikandanpengembangandiriiniadalah:

c.Calon suksesormenempuh pendidikan disekolah dan mampu

menyelesaikanhinggasarjana.

d.Calon suksesor mengikuti pelatihan dan seminar mengenai

kewirausahaan dan kepemimpinan saat menjadi siswa dan

mahasiswa.

Hasilpenelitianyangmerupakanhasiljawabannarasumberyaitu5

orangdariPemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjien

danbapakHokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodan

karyawanyangbekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLie

YekdanbapakSatijanterhadapvariabelpendidikandanpengembangan

diritelahdirangkum dandisimpulkandenganhasilsebagaiberikut:
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Tabel4.3

HasilJawabanRespondenpadaTahapPendidikandanPengembanganDiri

Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

IndikatorMenempuhPendidikanhinggaSarjana

1 Apakah untuk

mengelola

toko

memerlukan

pendidikan

yangtinggi?

Menurut

pemilik,

mengelolatoko

tidak

memerlukan

pendidikan

yang tinggi.

Pengelolaan

toko

membutuhkan

perasaan,

empati

terhadap

pelanggan,

Menurut

pemilik

mengelola

toko

membutuhkan

pendidikan,

namun tidak

perlu terlalu

tinggi.

Pendidikan

dibutuhkan

untuk

menambah

wawasan

Menurut calon

suksesor

mengelola toko

memerlukan

pengalaman

yang banyak.

Pendidikan

hanyamembantu

saja sehingga

mengembangkan

wawasan calon

suksesor

terhadap kondisi

yang terjadi di

Menurut

karyawan,

pendidikan

calon

suksesor

tinggikarena

sudah lulus

kuliah,

namun

pengelolaan

toko lebih

dipengaruhi

oleh

keterampilan

Pengelolaantoko

membutuhkan

pendidikan

namun tidak

memerlukan

pendidikan yang

sangat tinggi.

Pendidikan

hanyamembantu

saja sehingga

mengembangkan

wawasan calon

suksesor

terhadap kondisi
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

mau mengerti

kebutuhan

pelanggan,

ketelitian dan

kejujuran

dalam

berbisnis.

Adanya empati

kepada

pelanggan

membuat

pelanggan

akan kembali

datang untuk

melakukan

pembelian di

toko.

calon

suksesorsaja,

sehinggatidak

menjadiorang

yang tidak

mengetahui

trend dan

tidak bisa

membaca

pasar. Maka

saya tidak

memaksa

anak saya

dalam

memilih

jurusan

pendidikan

sekitar bisnis

danmembangun

pola pikiruntuk

memudahkan

menganalisa

masalah yang

timbul.

Kemudian

jurusan yang

saya pilih yaitu

manajemen

sehingga akan

bergunaditoko.

dan jam

terbang

seperti

keterampilan

dalam hal

melayani

pelanggan

yaitu empati

dan

ketelitian

dalam

berbisnis.

Pengalaman

ini menurut

karyawan

bias

didapatkan

yang terjadi di

sekitar bisnis

danmembangun

pola pikiruntuk

memudahkan

menganalisa

masalah yang

timbul. Menurut

karyawan

pengelolaantoko

lebihdipengaruhi

oleh

keterampilandan

jam terbang

seperti

keterampilan

dalam hal
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

Sedangkan

adanya

ketelitian akan

membuat

bisnis dapat

mengurangi

risiko-risiko

yang mungkin

timbulbaikdari

pengelolaan

transaksi dan

pengelolaan

persediaan.

Dari kejujuran

pemilik, maka

pelanggan

akan merasa

nya. dari orang

tua calon

suksesor.

melayani

pelanggan yaitu

empati dan

ketelitian dalam

berbisnis.

Adanya empati

kepada

pelanggan

membuat

pelanggan akan

kembali datang

untukmelakukan

pembelian di

toko.Sedangkan

adanyaketelitian

akan membuat

bisnis dapat



57

Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

bahwareputasi

tokoterpercaya

sehingga akan

selalu

melakukan

pembelian.

Untuk

pendidikan

tinggi sendiri,

yangterpenting

ditoko adalah

bisa tambah,

kurang, bagi

dan kali saja,

semua bisa

dihitung dari

matematika

mengurangi

risiko-risikoyang

mungkin timbul

baik dari

pengelolaan

transaksi dan

pengelolaan

persediaan.Dari

kejujuranpemilik,

maka pelanggan

akan merasa

bahwa reputasi

toko terpercaya

sehingga akan

selalumelakukan

pembelian.Untuk

pendidikantinggi
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

sederhana dan

ditambah

dengan

pengalaman

kerja yang

matang.

sendiri, yang

terpenting di

tokoadalahbisa

tambah,kurang,

bagi dan kali

saja,semuabisa

dihitung dari

matematika

sederhana dan

ditambahdengan

pengalaman

kerja yang

matang.

IndikatorMengikutiPelatihandanSeminarSaatSiswadanMahasiswa

1. Apakah untuk

mengelola

Menurut

pemilik,

Menurut

pemilik untuk

Untukmelakukan

pengelolaan

Pengelolaantoko

membutuhkan
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

toko

memerlukan

pelatihan?

Pelatihan

seperti apa

yang

dibutuhkan?

pengelolaan

toko

membutuhkan

pelatihan,

namun

pelatihan ini

dapat

dilakukan

bersamaan

dengan

menjalankan

pekerjaan itu

sendiri.

Misalnya

pelatihan

menghadapi

pelanggan,

mengelola

toko

dibutuhkan

pelatihan.

Pelatihan

yang

dibutuhkan

adalah

pelatihan dari

pemilik untuk

mengajarkan

pengalaman-

pengalaman

mengenai

cara

mengelola

toko serta

toko, menurut

calon suksesor

saatinidengan

kondisi pajak

yang semakin

ketat,diperlukan

pelatihan

mengenai

perpajakan

sehingga dapat

melakukan

pelaporan pajak

dan pembukuan

denganbaikdan

tidak terkena

masalah pajak.

Pelatihan

pelatihan namun

terdapat

perbedaan

pandangan

antara pemilik

dengan calon

suksesor.

Pemilik merasa

bahwa dalam

pengelolaantoko

membutuhkan

pelatihan,namun

pelatihan ini

dapat dilakukan

bersamaan

dengan

menjalankan
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

calonsuksesor

hanya perlu

menghadapi

100 pelanggan

untuk dapat

menguasai

cara melayani

pelanggan

dengan

karakteristik

berbeda,

penguasaan

sistem

administrasi

dan

pembukuan

akan dapat

kebiasaan

yang sudah

dilakukan

selama ini.

Pelatihan

yangmungkin

diperlukan

adalah

pelatihan

mengenai

pajak serta

administrasi,

halinidapat

diperoleh

dengan

mengikuti

kursus pajak

perpajakan

banyak

disediakan oleh

kampusdanjuga

lembaga-

lembaga lain di

luar kampus.

Saat ini calon

suksesor belum

mengikuti

pelatihan

perpajakan,

namun akan

mengambilnyadi

masayangakan

datang.

pekerjaan itu

sendiri.Misalnya

pelatihan

menghadapi

pelanggan,calon

suksesor hanya

perlu

menghadapi100

pelanggan untuk

dapatmenguasai

cara melayani

pelanggan

dengan

karakteristik

berbeda,

penguasaan

sistem
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

dikuasai oleh

calonsuksesor

ketika calon

suksesor

melakukan

pencatatan

setiap hari

sehingga

mengetahui

cara

penjurnalan

dan

penghitungan

laba,pelatihan

mengenai

product

knowledgejuga

dan

administrasi

bisnis di

kampusnya.

administrasidan

pembukuanakan

dapat dikuasai

oleh calon

suksesor ketika

calon suksesor

melakukan

pencatatan

setiap hari

sehingga

mengetahuicara

penjurnalan dan

penghitungan

laba, pelatihan

mengenai

product

knowledge juga
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

diperlukan,

namun dapat

dilakukan oleh

calonsuksesor

ketika calon

suksesor

terpaksa harus

mencariproduk

untuk

pelanggan

yang berbeda

setiap hari,

maka secara

otomatiscalon

suksesor akan

menghafal

mengenai

diperlukan,

namun dapat

dilakukan oleh

calon suksesor

ketika calon

suksesor

terpaksa harus

mencari produk

untuk pelanggan

yang berbeda

setiaphari,maka

secara otomatis

calon suksesor

akan menghafal

mengenaiproduk

tersebut.

Pelatihandengan
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

produk

tersebut.

Pelatihan

dengan

melakukan

pekerjaanyang

sama secara

berulang-ulang

setiap hari

adalah cara

pelatihan

palingefektif.

melakukan

pekerjaan yang

sama secara

berulang-ulang

setiap hari

adalah cara

pelatihan paling

efektif.Pelatihan

yang dibutuhkan

adalah pelatihan

dari pemilik

untuk

mengajarkan

pengalaman-

pengalaman

mengenai cara

mengelola toko
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

serta kebiasaan

yang sudah

dilakukanselama

ini. Menurut

calon suksesor,

dengan kondisi

bisnis saat ini

dimana kondisi

pajak yang

semakin ketat,

diperlukan

pelatihan

mengenai

perpajakan

sehingga dapat

melakukan

pelaporan pajak
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

dan pembukuan

denganbaikdan

tidak terkena

masalah pajak.

Pelatihan

perpajakan

banyak

disediakan oleh

kampusdanjuga

lembaga-

lembaga lain di

luar kampus,

walaupun

demikianSaatini

calon suksesor

belum mengikuti

pelatihan
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

perpajakan,

namun akan

mengambilnyadi

masayangakan

datang.

Sumber:DataPrimer2018
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Berdasarkanhasiljawabannarasumberyaitu5orangresponden,

PemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodankaryawanyang

bekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLieYekdanbapak

SatijanmengenaiTahapPendidikandanPengembanganDirimakadapat

dianalisisbahwapengelolaantokomembutuhkanpendidikannamuntidak

memerlukanpendidikanyangsangattinggi.Pendidikanhanyamembantu

saja sehingga mengembangkan wawasan calon suksesor terhadap

kondisiyangterjadidisekitarbisnisdanmembangunpolapikiruntuk

memudahkan menganalisa masalah yang timbul.Menurutkaryawan

pengelolaantokolebihdipengaruhiolehketerampilandanjam terbang

sepertiketerampilan dalam halmelayanipelanggan yaitu empatidan

ketelitiandalam berbisnis.Adanyaempatikepadapelangganmembuat

pelanggan akan kembalidatang untukmelakukan pembelian ditoko.

Sedangkan adanya ketelitian akan membuatbisnisdapatmengurangi

risiko-risiko yang mungkin timbulbaikdaripengelolaan transaksidan

pengelolaan persediaan.Darikejujuran pemilik,maka pelanggan akan

merasabahwareputasitokoterpercayasehinggaakanselalumelakukan

pembelian.

Untukpendidikantinggisendiri,yangterpentingditokoadalahbisa

tambah,kurang,bagidankalisaja,semuabisadihitungdarimatematika

sederhanadanditambahdenganpengalamankerjayangmatang.Selain

itujugaorangtuatidakmemaksakananaknyadalam memilihjurusan

ketika dipendidikan formalsaatSMA dan kuliah.Anaknya memilih

berdasarkankeinginandanminatnya.Calonsuksesorkarenamemang

berminatdalam meneruskantokomakaiamengambiljurusanIPSketika

diSMAkemudianialanjutmenjadimahasiswadanmengambiljurusan

Manajemen.Dengancalonsuksesormemilihjurusannyasendiriiaakan

lebih bersemangat dalam menjalankan pendidikan formal nya,

dibandingkanjikaharusdipaksaolehorangtua.

Pengelolaan toko juga membutuhkan pelatihan namun terdapat
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perbedaan pandangan antara pemilikdengan calon suksesor.Pemilik

merasabahwadalam pengelolaantokomembutuhkanpelatihan,namun

pelatihaninidapatdilakukanbersamaandenganmenjalankanpekerjaan

itusendiri.Misalnyapelatihanmenghadapipelanggan,calonsuksesor

hanyaperlu menghadapi100 pelanggan untukdapatmenguasaicara

melayanipelanggan dengan karakteristikberbeda,penguasaan sistem

administrasidanpembukuanakandapatdikuasaiolehcalonsuksesor

ketika calon suksesor melakukan pencatatan setiap harisehingga

mengetahuicarapenjurnalandanpenghitunganlaba,pelatihanmengenai

productknowledgejugadiperlukan,namundapatdilakukanolehcalon

suksesorketikacalonsuksesorterpaksaharusmencariprodukuntuk

pelanggan yang berbeda setiap hari,maka secara otomatis calon

suksesorakanmenghafalmengenaiproduktersebut.Pelatihandengan

melakukanpekerjaanyangsamasecaraberulang-ulangsetiaphariadalah

carapelatihanpalingefektif.Pelatihanyangdibutuhkanadalahpelatihan

daripemilikuntukmengajarkanpengalaman-pengalamanmengenaicara

mengelolatokosertakebiasaanyangsudahdilakukanselamaini.

Menurutcalonsuksesor,dengankondisibisnissaatinidimana

kondisi pajak yang semakin ketat,diperlukan pelatihan mengenai

perpajakansehinggadapatmelakukanpelaporanpajakdanpembukuan

denganbaikdantidakterkenamasalahpajak.

4.2.3TahapBuktikompetensi

Indikatordaribuktikompetensiiniadalah:

a.Calonsuksesormencaripengalamandenganbekerjadiperusahaan

lainsebagaimarketingdanmampumeningkatkanpenjualanproduk

danbekerjaselama2tahunditokosusubayimenjadikepalatoko

danmampumeningkatkanpenjualantoko.

b.Calon suksesorsudah pernah untuk magang diToko Markisa

selamasatubulan.

Hasilpenelitianyangmerupakanhasiljawabannarasumberyaitu5
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orangdariPemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjien

danbapakHokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodan

karyawanyangbekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLie

YekdanbapakSatijanterhadapvariabelbuktikompetensitelahdirangkum

dandisimpulkandenganhasilsebagaiberikut:
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Tabel4.4

HasilJawabanRespondenpadaTahapBuktiKompetensi

Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

IndikatorMencariPengalamandiLuarToko

1 Apakah

mengelola toko

memerlukan

pengalaman

kerja?

Pengelolaan

toko

membutuhkan

pengalaman

kerja.

Pengalaman

kerja ini dapat

didapatkan dari

luarmaupundari

bekerja ditoko

sendiri.Menurut

pemilik,

pengalaman

Pengelolaan

toko

membutuhkan

pengalaman

kerja yang

cukup lama.

Untuk

mengelola

sebuah toko,

dibutuhkan

jaringan yang

kuat dari

supplier yang

Menurutcalon

suksesor

mengelola

toko

membutuhkan

pengalaman

kerja.

Pengalaman

kerja yang

dibutuhkan

dalam

pengelolaan

tokoiniadalah

Menurut

karyawan,

pengelolaan

toko

membutuhkan

pengalaman

kerja.

Pengalaman

kerjainidapat

didapatkan

dari luar

maupun dari

bekerjaditoko

Pengelolaan

toko

membutuhkan

pengalaman

kerja.

Pengalaman

kerja inidapat

didapatkan dari

luar maupun

daribekerja di

toko sendiri.

Menurut

pemilik,
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

bekerja ditoko

sendiri adalah

yang paling

efektif karena

carakerjasetiap

perusahaan

berbeda,

sehingga ketika

calon suksesor

bekerja ditoko

selama periode

tertentu,halini

akan membuat

calon suksesor

lebih mengerti

dan memahami

didapatkan

dari lamanya

hubungan

antarasupplier

dengan toko,

dengan

menjaga

hubungan

dengan

supplier maka

tokotidakakan

mengalami

kekurangan

persediaan.

Selain dengan

supplier,

kemampuan

melayani

pelanggan

dan

kemampuan

beradaptasi

dengan

kegiatan yang

terjadiditoko.

sendiri.

Pemahaman

calon

suksesor

mengenaitoko

yang

didapatkan

dari

pengalaman

bekerjaditoko

ini akan

membuat

calon

suksesor

mampu

melakukan

pengalaman

bekerja ditoko

sendiri adalah

yang paling

efektif karena

carakerjasetiap

perusahaan

berbeda,

sehingga ketika

calon suksesor

bekerja ditoko

selama periode

tertentu,halini

akan membuat

calon suksesor

lebih mengerti
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

mengenai toko.

Pemahaman

calon suksesor

mengenai toko

yangdidapatkan

daripengalaman

bekerja ditoko

ini akan

membuat calon

suksesor

mampu

melakukan

pengelolaan

toko secara

lebihefektif.

pengalaman

menghadapi

pelangganjuga

diperlukan,

karena

pelanggan

akan mau

untuk tetap

datangketoko

jika memiliki

kedekatan

secara

personal

dengan toko.

Pengalaman

lain adalah

pengelolaan

toko secara

lebih efektif.

Selain itu

dibutuhkan

pengalaman

mengenai

system keluar

masukbarang

danpelayanan

terhadap

supplier serta

pelanggan

dan memahami

mengenaitoko.

Pengalaman

kerja yang

dibutuhkan

dalam

pengelolaan

toko iniadalah

kemampuan

melayani

pelanggan dan

kemampuan

beradaptasi

dengan

kegiatan yang

terjadiditoko.
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pengalaman

dalam

menghadapi

kekurangan

atau kelebihan

persediaandan

membuat

strategi

mengenai

bagaimana

cara

menjualnya,

karena kondisi

persaingan

sepertisaatini

membuattoko

Pemahaman

calon suksesor

mengenai toko

yangdidapatkan

dari

pengalaman

bekerja ditoko

ini akan

membuatcalon

suksesor

mampu

melakukan

pengelolaan

toko secara

lebih efektif.

Untuk
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

tidak bisa

hanya

menunggu

pesanan saja,

namun juga

harus aktif

menjemput

bola ke

pelanggannya.

mengelola

sebuah toko,

dibutuhkan

jaringan yang

kuat dari

supplier yang

didapatkan dari

lamanya

hubungan

antara supplier

dengan toko,

dengan

menjaga

hubungan

dengansupplier

makatokotidak
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

akan

mengalami

kekurangan

persediaan.

Selain dengan

supplier,

pengalaman

menghadapi

pelanggan juga

diperlukan,

karena

pelanggan akan

mauuntuktetap

datang ke toko

jika memiliki

kedekatan
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

secarapersonal

dengan toko.

Pengalaman

lain adalah

pengalaman

dalam

menghadapi

kekurangan

atau kelebihan

persediaan dan

membuat

strategi

mengenai

bagaimanacara

menjualnya,

karena kondisi
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

persaingan

sepertisaatini

membuat toko

tidakbisahanya

menunggu

pesanan saja,

namun juga

harus aktif

menjemputbola

ke

pelanggannya.

IndikatorMagangdiTokoMarkisa

1. Apakah

pengetahuandan

pengalaman

Menurutpemilik,

pengetahuan

danpengalaman

Pengalaman

yang

didapatkan

Pengalaman

kerja yang

calon

Menurut

karyawan,

calon

Calon suksesor

pernah bekerja

di toko lain
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

yang didapat

dengan bekerja

di perusahaan

lain bisa

diterapkan di

TokoMarkisa?

yang didapat

dengan bekerja

di perusahaan

lain bisa

diterapkan di

Toko Markisa,

namun

penerapan itu

tidak bisa

maksimal.

Misalnya adalah

di toko lain

sudah pakai

barcode,

sehingga untuk

penerimaan dan

oleh calon

suksesor di

luartokocukup

membantu

calonsuksesor

dalam

beradaptasi

dengan

kegiatan toko.

Namun karena

bidang usaha

yang berbeda,

maka

hubungan

calonsuksesor

dengan

suksesor

miliki ketika

bekerja di

toko bayi

selama dua

tahun mampu

membantu

calon

suksesor

untuk

beradaptasi

dengan

kondisi dan

kegiatankerja

di toko.

Sedangkan

suksesor

sudah

memiliki

kemampuan

untuk

mengelola

toko. Namun

karyawan

merasabahwa

calon

suksesorperlu

belajardengan

pemilik

mengenaiapa

yang

diperlukan

sebagai

marketing dan

kepala toko di

sebuah toko

bayi.

Pengalaman

kerjayangcalon

suksesor miliki

ketikabekerjadi

toko bayi

selama dua

tahun mampu

membantu

calon suksesor

untuk

beradaptasi
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pengeluaran

barangbisalebih

cepat,namundi

toko Markisa

saat ini belum

menerapkan

teknologi

barcode dan

computer

sehingga

pengetahuan

saat bekerja di

tempatlainyang

lebih mudah

carakerjanyaini

tidak dapat

supplier dan

pelanggan

harus

dibangun dari

awal lagi,

sehinggacalon

suksesorperlu

untukmemulai

dariawaluntuk

mengenal

supplier,

pelanggan dan

beradaptasi

dengan cara

kerja diToko

Markisa.

pengalaman

bekerja

sebagai

marketing

membantu

dalam hal

bekerja

melayani

pelanggan,

memantain

pelanggan

dan

memenuhi

kebutuhan

pelanggan.

Walaupun

untuk

pengurusan

toko, mau

mendengarkan

saran dan

kritik serta

mencoba

menerapkan

pembaruan

seperti

menggunakan

computer

dalam

persediaan.

dengan kondisi

dan kegiatan

kerja di toko.

Sedangkan

pengalaman

bekerja sebagai

marketing

membantu

dalam hal

bekerja

melayani

pelanggan,

memantain

pelanggan dan

memenuhi

kebutuhan
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

diterapkan di

Toko Markisa

yang harus

melakukan

pencatatan

secara satu per

satudarimasing

-masing

transaksi

kemudian baru

dilakukanupdate

mengenai

transaksi

tersebut ke

dalam computer

secara manual

demikian

dalam

pengelolaan

TokoMarkisa,

calon

suksesor

masih

memerlukan

waktu untuk

beradaptasi

karenabidang

kerja yang

berbeda

dengan

pengalaman

kerja yang

pelanggan.

Walaupun

demikiandalam

pengelolaan

Toko Markisa,

calon suksesor

masih

memerlukan

waktu untuk

beradaptasi

karena bidang

kerja yang

berbedadengan

pengalaman

kerjayangcalon

suksesor
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pada akhir

minggu.

calon

suksesor

lakukan

sebelumnya.

lakukan

sebelumnya.

Pengetahuan

dan

pengalaman

yang didapat

dengan bekerja

di perusahaan

lain bisa

diterapkan di

Toko Markisa,

namun

penerapan itu

tidak bisa

maksimal.

Misalnyaadalah



82

Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

di toko lain

sudah pakai

barcode,

sehingga untuk

penerimaandan

pengeluaran

barang bisa

lebih cepat,

namun ditoko

Markisasaatini

belum

menerapkan

teknologi

barcode dan

computer

sehingga
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pengetahuan

saatbekerja di

tempat lain

yang lebih

mudah cara

kerjanya ini

tidak dapat

diterapkan di

Toko Markisa

yang harus

melakukan

pencatatan

secarasatuper

satu dari

masing-masing

transaksi
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

kemudian baru

dilakukan

update

mengenai

transaksi

tersebut ke

dalam computer

secara manual

pada akhir

minggu.

Pengalaman

yangdidapatkan

oleh calon

suksesordiluar

toko cukup

membantu
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

calon suksesor

dalam

beradaptasi

dengan

kegiatan toko.

Namun karena

bidang usaha

yang berbeda,

makahubungan

calon suksesor

dengansupplier

dan pelanggan

harus dibangun

dari awal lagi,

sehingga calon

suksesor perlu
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

untuk memulai

dariawaluntuk

mengenal

supplier,

pelanggan dan

beradaptasi

dengan cara

kerja di Toko

Markisa. Untuk

meningkatkan

kemampuannya

tersebut, calon

suksesor perlu

belajar dengan

pemilik

mengenai apa
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

yang diperlukan

untuk

pengurusan

toko, mau

mendengarkan

sarandankritik

serta mencoba

menerapkan

pembaruan

seperti

menggunakan

computerdalam

persediaan.

Sumber:DataPrimer2018
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Berdasarkanhasiljawabannarasumberyaitu5orangresponden,

PemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodankaryawanyang

bekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLieYekdanbapak

Satijan,maka pada Tahap BuktiKompetensidapatdianalisis bahwa

Pengelolaantokomembutuhkanpengalamankerja.Pengalamankerjaini

dapatdidapatkandariluarmaupundaribekerjaditokosendiri.Menurut

pemilik,pengalamanbekerjaditokosendiriadalahyangpalingefektif

karena cara kerja setiap perusahaan berbeda,sehingga ketika calon

suksesorbekerjaditokoselamaperiodetertentu,haliniakanmembuat

calon suksesor lebih mengerti dan memahami mengenai toko.

Pengalamankerjayangdibutuhkandalam pengelolaantokoiniadalah

kemampuanmelayanipelanggandankemampuanberadaptasidengan

kegiatanyangterjadiditoko.

Pemahamancalonsuksesormengenaitokoyangdidapatkandari

pengalamanbekerjaditokolainakanmembuatcalonsuksesormampu

melakukanpengelolaantokosecaralebihefektif.Untukmengelolasebuah

toko,dibutuhkanjaringanyangkuatdarisupplieryangdidapatkandari

lamanya hubungan antara supplier dengan toko,dengan menjaga

hubungandengansuppliermakatokotidakakanmengalamikekurangan

persediaan.Selaindengansupplier,pengalamanmenghadapipelanggan

jugadiperlukan,karenapelangganakanmauuntuktetapdatangketoko

jikamemilikikedekatansecarapersonaldengantoko.Pengalamanlain

adalah pengalaman dalam menghadapikekurangan atau kelebihan

persediaandanmembuatstrategimengenaibagaimanacaramenjualnya,

karenakondisipersaingansepertisaatinimembuattokotidakbisahanya

menunggu pesanan saja,namun jugaharusaktifmenjemputbolake

pelanggannya.

Pengetahuan dan pengalaman yang didapatdengan bekerja di

perusahaanlainbisaditerapkandiTokoMarkisa,namunpenerapanitu
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tidakbisamaksimal.Misalnyaadalahditokolainsudahpakaibarcode,

sehinggauntukpenerimaandanpengeluaranbarang bisalebihcepat,

namunditokoMarkisasaatinibelum menerapkanteknologibarcodedan

komputersehinggapengetahuansaatbekerjaditempatlainyanglebih

mudahcarakerjanyainitidakdapatditerapkandiTokoMarkisayang

hanyamelakukanpencatatansederhanasaja.

Pengalaman yang didapatkan oleh calon suksesordiluartoko

cukup membantu calon suksesordalam beradaptasidengan kegiatan

toko.Namunkarenabidangusahayangberbeda,makahubungancalon

suksesordengansupplierdanpelangganharusdibangundariawallagi,

sehinggacalonsuksesorperluuntukmemulaidariawaluntukmengenal

supplier,pelanggandanberadaptasidengancarakerjadiTokoMarkisa.

Untuk meningkatkan kemampuannya tersebut,calon suksesorperlu

belajardenganpemilikmengenaiapayangdiperlukanuntukpengurusan

toko,maumendengarkansarandankritiksertamencobamenerapkan

pembaruansepertimenggunakankomputerdalam persediaan.

4.2.4TahapFormaldalam bisnis

Indikatordariformaldalam bisnisiniadalah:

a.Calon suksesormemutuskan untuk bergabung kedalam bisnis

keluarganyadanmendapatjabatansebagaikepalatoko tetapi

pengambilankeputusanmasihdariorangtua.

b.Calonsuksesormampuuntukmenjalankantugasyangdiberikan

olehorangtua.

c.Calonsuksesormampumenunjukanperkembanganyangcukup

baikdaribergabunghinggasekarang.

Hasilpenelitianyangmerupakanhasiljawabannarasumberyaitu

PemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodankaryawanyang

bekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLieYekdanbapak

Satijan terhadap variabelformaldalam bisnis telah dirangkum dan

disimpulkandenganhasilsebagaiberikut:
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Tabel4.5

HasilJawabanRespondenpadaTahapFormalDalam Bisnis

Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

IndikatorBergabungkedalam BisnisKeluarga

1 Apa yang

membuat

calon

suksesor

memutuskan

untuk

bergabung

ke bisnis

keluarga

yang dirintis

pemilik?

Calon suksesor

memutuskan

untuk bergabung

diToko Markisa

yangpemilikrintis

ini adalah untuk

membantu orang

tua nya yang

sudah muali

berumur dan

berencana untuk

pensiun beberapa

tahun ke depan.

Selain itu pemilik

Calon suksesor

memutuskan

untukbergabung

ke bisnis

keluarga yang

pemilik rintis

karena calon

suksesormerasa

mampu untuk

mengembangkan

TokoMarkisaini

menjadi lebih

baik dan maju

daripada kondisi

Calon suksesor

memutuskan

untukbergabung

dengan bisnis

orangtuakarena

calon suksesor

merasa calon

suksesormampu

mengembangkan

toko Markisa

menjadi lebih

baik lagi.Calon

suksesor juga

merasa jika

Calon suksesor

memutuskan

untukbergabung

dengan bisnis

orangtuakarena

calon suksesor

merasa calon

suksesormampu

mengembangkan

toko Markisa

menjadi lebih

baik lagi.Selain

itu karena

pemilik
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

selalu

memberikan

pemahaman

kepada calon

suksesor bahwa

lebihbaikbekerja

sebagai

wirausaha yang

mandiriwalaupun

masih berupa

bisnis kecil,

dibandingkan

dengan menjadi

karyawan di

perusahaanbesar

karena tidak ada

kebebasan dalam

saat ini. Calon

suksesor juga

merasa sayang

jika Toko

Markisa yang

sudah dirintis

sejak lama ini

tidak ada yang

mengurus jika

orang tuanya

pensiun.

orang tua

pensiun, Toko

Markisa tidak

ada yang

mengurus

sehingga calon

suksesormerasa

berkewajiban

untuk

mengurusnya.

berencana untuk

pensiun dalam

beberapa tahun

kiedepan,maka

calon suksesor

merasa

berkewajiban

untuk mengurus

Toko Markisa

yang telah

dirintis oleh

orang tuanya.

Pemilik juga

selalu

memberikan

pemahaman

kepada calon
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

bekerja sebagai

karyawan.

suksesorbahwa

lebihbaikbekerja

sebagai

wirausaha yang

mandiri

walaupun masih

berupa bisnis

kecil,

dibandingkan

dengan menjadi

karyawan di

perusahaan

besar karena

tidak ada

kebebasan

dalam bekerja

sebagai
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

karyawan.

IndikatorMampuMenjalankanTugas

1. Apakah

masih ada

keraguan

terhadap

calon

suksesor

dalam

mengelola

toko?

Pemilik masih

memilikikeraguan

terhadap calon

suksesor dalam

pengelolaan toko

Markisa ini.

Pemilik merasa

bahwa calon

suksesor masih

kurang

berpengalaman

dalam hal

pengelolaan toko

Markisaini.Calon

Pemilik masih

memiliki

keraguan

terhadap calon

suksesor dalam

mengelola toko,

karena calon

suksesor masih

belum cukup

berpengalaman

dalam bekerja

terutamadiToko

Markisa,

sehinggapemilik

Calon suksesor

cukup

mengetahui

mengenaibidang

kerja dan cara

pengelolaan

Toko Markisa.

Calon suksesor

saatinimampu

melayani

pelanggan

sendiri,

melakukan

ordering

Menurut

karyawan,

adanya

rencana

pergantian

pemimpin di

Toko Markisa

tidak

mempengaruhi

karyawan

dalam bekerja.

Karyawan

sudahterbiasa

bekerja

Dalam hal

kemampuan

calon suksesor

dalam

menjalankan

tugasnya untuk

mengelola toko,

pemilik masih

memiliki

keraguan

terhadap calon

suksesor.Halini

disebabkan

karena calon
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

suksesor selama

ini masih selalu

dibantu oleh

kedua orang

pemilik sehingga

masih

menggantungkan

dirikepadaorang

tuanya. Pemilik

merasa bahwa

calon suksesor

jugamasihkurang

mandiri, untuk

penanganan

masalah ringan,

calon suksesor

dapat

merasa bahwa

calon suksesor

saat ini belum

cukupsiapuntuk

mengelola toko

sendirian.

persediaan ke

supplierdanjuga

mengatur

persediaan dan

pengiriman dari

toko ke

pelanggan.

dengan

keluarga

pemilik

sehingga

siapapun

pemimpin di

toko Markisa,

carakerjatoko

Markisa serta

tugas dan

tanggung

jawab

karyawantidak

berubah dari

awalkaryawan

bekerja.

suksesor masih

kurang

berpengalaman

dalam hal

pengelolaantoko

Markisaini.

Saat ini calon

suksesorsaatini

mampumelayani

pelanggan

sendiri,

melakukan

ordering

persediaan ke

supplierdanjuga

mengatur

persediaan dan
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

menyelesaikannya

sendiri, namun

ketika ada

masalah yang

sedikit berat

misalnya ketika

ada pelanggan

yang marah-

marah meminta

penggantian

produkyangtelah

dibelinya, maka

calon suksesor

biasanya

memanggil

pemilik untuk

membereskan

pengiriman dari

toko ke

pelanggan.

Namun jika

dalam

pelaksanaanya

mengalami

permasalahan,

calon suksesor

selamainimasih

selalu dibantu

olehkeduaorang

pemiliksehingga

masih

menggantungka

n diri kepada

orang tuanya.
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

permasalahan

tersebut.

Pemilik merasa

bahwa calon

suksesor juga

masih kurang

mandiri, untuk

penanganan

masalah ringan,

calon suksesor

dapat

menyelesaikanny

asendiri,namun

ketika ada

masalah yang

sedikit berat

misalnya ketika

ada pelanggan

yang marah-
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

marah meminta

penggantian

produk yang

telah dibelinya,

maka calon

suksesor

biasanya

memanggil

pemilik untuk

membereskan

permasalahan

tersebut

sehinggapemilik

merasa calon

suksesor belum

siap dalam

memimpintoko.
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

Adanya rencana

pergantian

pemimpin di

Toko Markisa

tidak

mempengaruhi

karyawan dalam

bekerja.

Karyawan sudah

terbiasa bekerja

dengan keluarga

pemiliksehingga

siapapun

pemimpinditoko

Markisa, cara

kerja toko

Markisa serta
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

tugas dan

tanggung jawab

karyawan tidak

berubah dari

awal karyawan

bekerja.

IndikatorMenunjukanPerkembangan

1. Karakter

calon

suksesorapa

yang

menghambat

dalam

menjalankan

tugas?

Menurut pemilik

karakter calon

suksesor yang

dapat

menghambat

pelaksanaan

tugas adalah

kurang percaya

diri ketika

Karakter calon

suksesor yang

menghambat

dalam

menjalankan

tugas adalah

idealismenya.

Calon suksesor

adalah orang

Hambatandalam

proses suksesi

iniadalahsaatini

calon suksesor

belum menjadi

pembuat

keputusan,

sehingga

perubahan yang

Perkembangan

calon suksesor

untuk

mengembangkan

dirinya sehingga

mampu

menjalankan

tugas mengelola

toko dapat



100

Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

menghadapi

masalah, kurang

focus dalam

menerima

pesanan maupun

dalam

memerintahuntuk

melakukan

pemuatan barang

danmenginginkan

cara yang praktis

untuk

menjalankan

bisnis. Karakter

yang dapat

menjadi

hambatan

yang idealisdan

halinimenurut

pemilik dapat

menghambat

pekerjaankarena

pekerjaan ini

membutuhkan

fleksibilitas

tinggi,terkadang

untuk

mendapatkan

keuntungan,

perlu diambil

jalantengahatau

winwinsolution

sehingga perlu

adanyanegosiasi

ingin calon

suksesorlakukan

masih belum

dapatdijalankan.

Sebagai

contohnya

adalah perlu

adanya

digitalisasi di

Toko Markisa,

namun pemilik

masih merasa

digitalisasi

berupa

penggunaan

barcode serta

computer untuk

terhambat

karena beberapa

faktoryaitu:

1.Kepercayaan

diri

Salah satu

karakter

calon

suksesor

yang dapat

menghambat

pelaksanaan

tugas adalah

kurang

percaya diri

ketika

menghadapi
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

suksesor dalam

pelaksanaan

tugas ini dapat

diselesaikan

ketika calon

suksesor sudah

memiliki

pengalaman yang

cukup banyak

dalam melakukan

pekerjaan dengan

pendampingan

pemilik.

baik dengan

supplier dan

pelanggan Toko

Markisa.

pencatatan

persediaan dan

pengarsipan

belum

dibutuhkan di

Toko Markisa.

Selain itu

kurangnya

pengalaman

calon suksesor

dalam bekerjadi

TokoMarkisaini

membuatpemilik

masih belum

melepaskan

seluruh

keputusan

masalah,

kurangfocus

dalam

menerima

pesanan

maupun

dalam

memerintah

untuk

melakukan

pemuatan

barang dan

menginginka

n cara yang

praktisuntuk

menjalankan

bisnis.



102

Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

strategic dan

kegiatandiToko

Markisa ini

kepada calon

suksesor.

Karakter

yang dapat

menjadi

hambatan

suksesor

dalam

pelaksanaan

tugas ini

dapat

diselesaikan

ketika calon

suksesor

sudah

memiliki

pengalaman

yang cukup

banyak
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

dalam

melakukan

pekerjaan

dengan

pendampinga

npemilik.

2.Idealisme

Calon

suksesor

adalahorang

yang idealis

dan hal ini

menurut

pemilikdapat

menghambat

pekerjaan

karena
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

pekerjaan ini

membutuhka

nfleksibilitas

tinggi,

terkadang

untuk

mendapatka

n

keuntungan,

perlu diambil

jalan tengah

atauwinwin

solution

sehingga

perlu adanya

negosiasi

baik dengan
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

supplier dan

pelanggan

Toko

Markisa.

3.Decision

making

Saatinicalon

suksesor

belum

menjadi

pembuat

keputusan,

sehingga

perubahan

yang ingin

calon

suksesor
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

lakukan

masih belum

dapat

dijalankan.

Sebagai

contohnya

adalah perlu

adanya

digitalisasidi

Toko

Markisa,

namun

pemilik

masih

merasa

digitalisasi

berupa



107

Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

penggunaan

barcode

serta

computer

untuk

pencatatan

persediaan

dan

pengarsipan

belum

dibutuhkandi

Toko

Markisa.

Selain itu

kurangnya

pengalaman

calon
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Item Pemilik Suami CalonSuksesor Karyawan Kesimpulan

suksesor

dalam

bekerja di

TokoMarkisa

inimembuat

pemilik

masih belum

melepaskan

seluruh

keputusan

strategicdan

kegiatan di

TokoMarkisa

ini kepada

calon

suksesor.
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Sumber:DataPrimer2018
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Berdasarkanhasiljawabannarasumberyaitu5orangresponden,

PemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodankaryawanyang

bekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLieYekdanbapak

Satijan,makapadaTahapFormaldalam Bisnisdapatdianalisisbahwa

calonsuksesormemutuskanuntukbergabungdenganbisnisorangtua

karenacalonsuksesormerasacalonsuksesormampumengembangkan

TokoMarkisamenjadilebihbaiklagi.Selainitukarenapemilikberencana

untukpensiundalam beberapatahunkedepan,makacalonsuksesor

merasaberkewajibanuntukmengurusTokoMarkisayangtelahdirintis

olehorangtuanya.Pemilikjugamemberikancalonsuksesortanggung

jawabsebagaikepalatokosupayacalonsuksesorbisalebihcepatdan

mudah mengerti mengenai pengelolaan toko. Pemilik juga selalu

memberikanpemahamankepadacalonsuksesorbahwalebihbaikbekerja

sebagaiwirausaha yang mandiriwalaupun masih berupa bisniskecil,

dibandingkandenganmenjadikaryawandiperusahaanbesarkarenatidak

adakebebasandalam bekerjasebagaikaryawan.

Meskipuncalonsuksesorsudahmenjadikepalatokodanpasti

menjadiyang meneruskan toko,pemilik masih memilikikeraguan

terhadapcalonsuksesor.Halinidisebabkankarenacalonsuksesormasih

kurangberpengalamandalam halpengelolaantokoMarkisaini.

Saatinicalonsuksesorsaatinimampumelayanipelanggansendiri,

melakukan pemesanan persediaan ke supplier dan juga mengatur

persediaandanpengirimandaritokokepelanggan.Namunjikadalam

pelaksanaanya mengalamipermasalahan,calon suksesorselama ini

masih selalu dibantu oleh kedua orang pemilik sehingga masih

menggantungkandirikepadaorangtuanya.Pemilikmerasabahwacalon

suksesorjugamasihkurangmandiri,untukpenangananmasalahringan,

calon suksesordapatmenyelesaikannya sendiri,namun ketika ada

masalahyangsedikitberatmisalnyaketikaadapelangganyangmarah
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karenahargaterlalumahalatauketikamenawarhargatidakdiberi,maka

calon suksesor biasanya memanggil pemilik untuk membereskan

permasalahantersebutsehinggapemilikmerasacalonsuksesorbelum

siapdalam memimpintoko.

Keraguanpemilikjugamunculdarikaraktercalonsuksesoryangkurang

dalam menjalankantugasdanmengelolatokoseperti:

1.Kepercayaandiri

Salah satu karaktercalon suksesoryang dapatmenghambat

pelaksanaantugasadalahkurangpercayadiriketikamenghadapi

masalah,kurangfokusdalam menerimapesananmaupundalam

memerintahuntukmelakukanpemuatanbarangdanmenginginkan

carayangpraktisuntukmenjalankanbisnis.Karakteryangdapat

menjadihambatansuksesordalam pelaksanaantugasinidapat

diselesaikan ketika calon suksesorsudah memilikipengalaman

yang cukup banyak dalam melakukan pekerjaan dengan

pendampinganpemilik.

2.Idealisme

Calon suksesoradalah orang yang idealisdan halinimenurut

pemilik dapat menghambat pekerjaan karena pekerjaan ini

membutuhkan fleksibilitastinggi,terkadang untukmendapatkan

keuntungan,perlu diambiljalan tengah atau win win solution

sehingga perlu adanya negosiasibaik dengan supplier dan

pelangganTokoMarkisa.

3.Decisionmaking

Saat inicalon suksesor belum menjadipembuat keputusan,

sehingga perubahan yang ingin calon suksesorlakukan masih

belum dapatdijalankan.Sebagaicontohnyaadalahperluadanya

digitalisasi di Toko Markisa,namun pemilik masih merasa

digitalisasiberupa penggunaan barcode serta computeruntuk

pencatatanpersediaandanpengarsipanbelum dibutuhkandiToko

Markisa.Selainitukurangnyapengalamancalonsuksesordalam
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bekerja diToko Markisa inimembuat pemilik masih belum

melepaskanseluruhpegambilankeputusandankegiatandiToko

Markisainikepadacalonsuksesor.

Adanya rencana pergantian pemimpin diToko Markisa tidak

mempengaruhikaryawandalam bekerja.Karyawanakantetapbekerja

sepertibiasanyakarenasudahterbiasabekerjadengankeluargapemilik

daripemilikitusendirihinggakeanak-anakpemilik.Sehinggasiapapun

pemimpin ditoko Markisa,cara kerja toko Markisa serta tugas dan

tanggungjawabkaryawantidakberubahdariawalkaryawanbekerja.

4.2.5TahapDeklarasiSuksesi

Indikator dari deklarasi suksesi ini adalah calon suksesor

mengambilalih seluruh tanggung jawab diToko Markisa tanpa ada

campurtangandalam pengambilankeputusandariorangtuadanbisa

mengembangkantokoMarkisa.

Hasilpenelitianyangmerupakanhasiljawabannarasumberyaitu

PemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodankaryawanyang

bekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLieYekdanbapak

Satijan terhadap variabelformaldalam bisnis telah dirangkum dan

disimpulkandenganhasilsebagaiberikut:
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Tabel4.6

HasilJawabanRespondenpadaTahapDeklarasiSuksesi

Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

IndikatorCalonSuksesorMengambilAlihSeluruhTanggungJawab

1 Apakah calon

suksesormampu

menerima

tangung jawab

sepenuhnya?

Pemilikmerasa

calon suksesor

akan mampu

menerima

tanggungjawab

sepenuhnya

sekitar dua

hingga tiga

tahunkedepan.

Alasan

pemilihan dua

hingga tiga

tahuniniadalah

Pemilik yakin

jika calon

suksesor

mampu untuk

menerima

tanggung

jawab

sepenuhnya

ketika calon

suksesortelah

bekerja di

Toko Markisa

selama

Menurut

calon

suksesor,

calon

suksesor

akan dapat

menerima

tanggung

jawabdiToko

Markisa

sepenuhnya

dalam satu

tahun.Dalam

Menurut

karyawan,

calon

suksesor

dirasakan

masih

kurang siap

dalam

menerima

tanggung

jawab

sepenuhnya

dan masih

Calon suksesor

dirasakan

mampu

menerima

tanggung jawab

sepenuhnya

ketika calon

suksesor telah

bekerja diToko

Markisa selama

minimal dua

hingga tiga

tahun sehingga
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pemilik merasa

dalam waktu

duahinggatiga

tahunini,calon

suksesor akan

dapat belajar

lebih banyak

mengenai

perusahaandan

sudah

berpengalaman

melakukan

tugas-tugasnya

di dalam

pekerjaan

dengan

minimal dua

hingga tiga

tahun

sehingga

sudahmampu

beradaptasi

sepenuhnya

dengan

kehidupan di

tokoMarkisa

kurun waktu

tersebut,

calon

suksesor

menginginkan

ada

perubahan

sistem

terutama

sistem yang

saat ini

manualdapat

dirubah

menjadi

sistem digital

yang

memerlukan

tambahan

pengalaman

dari orang

tuanya

sebagai

pembimbing

atau

penasihat.

Selain itu

karyawan

juga

menyatakan

dukungannya

kepadacalon

suksesor

sudah mampu

beradaptasi

sepenuhnya

dengan

kehidupan di

toko Markisa.

Alasan

pemilihan dua

hingga tiga

tahuniniadalah

pemilik merasa

dalam waktu

dua hingga tiga

tahun ini,calon

suksesor akan

dapat belajar
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

pendampingan

pemilik

sehingga akan

siap dalam

memimpin

toko.

memudahkan

pengawasan

dan

pencatatan

persediaan di

masa yang

akandatang.

sehingga

diharapkan

adaptasi

calon

suksesor

dalam toko

menjadilebih

cepat.

lebih banyak

mengenai

perusahaan dan

sudah

berpengalaman

melakukan

tugas-tugasnya

di dalam

pekerjaan

dengan

pendampingan

pemiliksehingga

akansiapdalam

memimpintoko.

Dalam kurun

waktu tersebut,
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

calon suksesor

menginginkan

ada perubahan

sistem terutama

sistem yang

saatinimanual

dapat dirubah

menjadi sistem

digital yang

memudahkan

pengawasan

dan pencatatan

persediaan di

masayangakan

datang. Selain

itu karyawan
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Item Pemilik Suami Calon

Suksesor

Karyawan Kesimpulan

juga

menyatakan

dukungannya

kepada calon

suksesor

sehingga

diharapkan

adaptasi calon

suksesordalam

toko menjadi

lebihcepat.

Sumber:DataPrimer2018
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Berdasarkanhasiljawabannarasumberyaitu5orangresponden,

pemiliktokoyangberjumlahduaorangyaituibuOeiLeeDjiendanbapak

HokGie,calonsuksesoryangbernamaAdiSasongkodankaryawanyang

bekerjadiTokoMarkisasejumlahduaorangyaituibuLieYekdanbapak

Satijan,makapadaTahapDeklarasiSuksesidapatdianalisisbahwacalon

suksesordirasakanmampumenerimatanggungjawabsepenuhnyaketika

calonsuksesortelahbekerjadiTokoMarkisaselamaminimalduahingga

tiga tahun sehingga sudah mampu beradaptasisepenuhnya dengan

kehidupanditokoMarkisa.Alasanpemilihanduahinggatigatahunini

adalah pemilikmerasadalam waktu duahinggatigatahun ini,calon

suksesorakan dapatbelajarlebih banyakmengenaitoko dan sudah

berpengalamanmelakukantugas-tugasnyadidalam pekerjaandengan

pendampinganpemiliksehinggaakansiapdalam memimpintoko.Dalam

kurun waktu tersebut,calon suksesormenginginkan ada perubahan

sistem terutama sistem yang saatinimanualdapatdirubah menjadi

sistem digitalyangmemudahkanpengawasandanpencatatanpersediaan

dimasa yang akan datang.Selain itu karyawan juga menyatakan

dukungannyakepadacalonsuksesorsehinggadiharapkanadaptasicalon

suksesordalam tokomenjadilebihcepat.


