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HasilWawancaraPemilik(OeiLeeDjien)

No. Tahap Indikator Jawaban

1. Tahap Pra

Bisnis

Mengapa anda

mengajak anak anda

untukmengunjungitoko

sejakkecil?

Saya mengajak calon suksesor

untukmengunjungitokosejakkecil

adalahuntukmmebiasakancalon

suksesoruntuk mengetahuicara

kerjadidalam toko.Sayamerasa

denganmengajakcalonsuksesor,

secara tidak langsung calon

suksesor juga belajar mengenai

cara saya melayani pelanggan,

mengatur karyawan dan juga

mengetahui sedikit mengenai

produkyangdijualolehtoko.Saya

juga menyuruh calon suksesor

untuk mencoba melayani

pelangganmisalnyamengambilkan

barang, dan mencatat pesanan

ketika calon suksesorsudah SD

dandapatmenulis.

Pengetahuan apa saja

yang sudah anda

ajarkan kepada calon

suksesor?

Pengetahuan yang saya ajarkan

kepada calon suksesor adalah

mengenai cara melayani

pelanggan.Pelanggantidakdapat

disamaratakan,setiappelanggan

memilikikeunikandanpermintaan

tersendiri,sehingga penting bagi

pemilik toko untuk mengetahui

bagaimana cara melayani dan
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memenuhikebutuhan pelanggan

tersebut untuk membuat

pelanggan kembaliberbelanja di

toko.Sayamemperkenalkancalon

suksesorkepada pelanggan dan

menunjukkancarauntukmelayani

setiap jenis pelanggan tersebut

agar ketikacalon suksesor

mengambil alih kepemimpinan,

maka calon suksesor akan

melayani pelanggan tersebut

dengancarayangsama.

Apakah calon suksesor

terlihatberminatuntuk

mengelola Toko

Markisa?

Calon suksesor berminat untuk

mengelola Toko Markisa.Calon

suksesorsejak kecilsudah mau

membantu melayani pelanggan

dan membantu saya dalam

melakukan pengantaran barang

sehingga saat ini ketika calon

suksesorbergabungdenganToko

Markisa,calon suksesorsemakin

tertarik untuk melanjutkan bisnis

toko.

Menurut anda,apakah

pengetahuandasaryang

anda berikan kepada

calon suksesor bisa

bermanfaat saat ia

Pengetahuan dasar yang saya

berikan kepada calon suksesor

akan bermanfaat ketika calon

suksesor mengambil alih

kepemimpinanpadaTokoMarkisa.
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mengambil alih

kepemimpinan pada

TokoMarkisa?

Pengetahuan dasar yang saya

berikan antara lain adalah cara

melayani pelanggan. Pelanggan

adalah raja,sehingga jika toko

ingin lebih sukses,maka calon

suksesor harus belajar cara

memperlakukanpelanggandengan

sebaik mungkin, karena sekali

pelanggan tidak puas, maka

pelanggantidakakankembalilagi

ke toko, dan juga pelanggan

tersebut juga akan bercerita

kepada orang lain, yang

menimbulkan dampak reputasi

toko menjadimenurun.Menurut

saya pengetahuan dasar yang

terpenting adalah cara melayani

pelanggan dengan baik.

Pengetahuan lain yang saya

ajarkan kepada calon suksesor

adalah administrasi yang ketat.

Pencatatansetiaptransaksiharus

dilakukansecaracermatdanteliti,

karena dengan pencatatan yang

baik, potensi kebocoran dan

kegagalan penagihan dapat

diminimalkan.Menurutsayasetiap

transaksi sekecil apapun harus

dicatat dan diperhitungkan
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sehingga calon suksesor dapat

mengetahuiapakah toko Markisa

inidalam kondisisehatataukurang

sehat.

2. Tahap

Pendidikandan

Pengembangan

Menurut anda,apakah

untuk mengelola toko

memerlukanpendidikan

yangtinggi?

Menurut saya, mengelola toko

tidakmemerlukanpendidikanyang

tinggi. Pengelolaan toko

membutuhkan perasaan, empati

terhadappelanggan,maumengerti

kebutuhan pelanggan, ketelitian

dan kejujuran dalam berbisnis.

Adanyaempatikepadapelanggan

membuatpelangganakankembali

datang untuk melakukan

pembelian di toko. Sedangkan

adanya ketelitian akan membuat

bisnis dapat mengurangirisiko-

risiko yang mungkin timbulbaik

dari pengelolaan transaksi dan

pengelolaan persediaan. Dari

kejujuranpemilik,makapelanggan

akanmerasabahwareputasitoko

terpercaya sehingga akan selalu

melakukan pembelian. Untuk

pendidikan tinggi sendiri, yang

terpenting di toko adalah bisa

tambah,kurang,bagidankalisaja,

semua bisa dihitung dari

matematika sederhana dan
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ditambah dengan pengalaman

kerjayangmatang.

Menurut anda,apakah

untuk mengelola toko

memerlukan pelatihan?

Pelatihan seperti apa

yangdibutuhkan?

Menurut saya,pengelolaan toko

membutuhkan pelatihan, namun

pelatihan ini dapat dilakukan

bersamaan dengan menjalankan

pekerjaan itu sendiri. Misalnya

pelatihan menghadapipelanggan,

calon suksesor hanya perlu

menghadapi100pelangganuntuk

dapat menguasaicara melayani

pelanggan dengan karakteristik

berbeda, penguasaan sistem

administrasidanpembukuanakan

dapatdikuasaiolehcalonsuksesor

ketika calon suksesormelakukan

pencatatan setiap harisehingga

mengetahuicarapenjurnalan dan

penghitungan laba, pelatihan

mengenaiproductknowledgejuga

diperlukan,namundapatdilakukan

oleh calon suksesorketika calon

suksesorterpaksaharusmencari

produk untuk pelanggan yang

berbedasetiaphari,makasecara

otomatis calon suksesor akan

menghafal mengenai produk

tersebut. Pelatihan dengan

melakukan pekerjaan yang sama



No. Tahap Indikator Jawaban

secara berulang-ulangsetiaphari

adalah cara pelatihan paling

efektif.

3. Tahap Bukti

Kompetensi

Apakahmengelolatoko

memerlukan

pengalamankerja?

Pengelolaan toko membutuhkan

pengalaman kerja. Pengalaman

kerjainidapatdidapatkandariluar

maupun dari bekerja di toko

sendiri.Menurutsaya,pengalaman

bekerjaditokosendiriadalahyang

paling efektif karena cara kerja

setiap perusahaan berbeda,

sehingga ketika calon suksesor

bekerja ditoko selama periode

tertentu,haliniakan membuat

calonsuksesorlebihmengertidan

memahami mengenai toko.

Pemahaman calon suksesor

mengenaitoko yang didapatkan

daripengalamanbekerjaditokoini

akan membuat calon suksesor

mampu melakukan pengelolaan

tokosecaralebihefektif.

Apakah pengetahuan

dan pengalaman yang

didapatdenganbekerja

diperusahaanlainbisa

diterapkan di Toko

Markisa?

Menurutsaya,pengetahuan dan

pengalamanyangdidapatdengan

bekerja diperusahaan lain bisa

diterapkandiTokoMarkisa,namun

penerapanitutidakbisamaksimal.

Misalnyaadalahditokolainsudah
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pakai barcode, sehingga untuk

penerimaan dan pengeluaran

barangbisalebihcepat,namundi

toko Markisa saat ini belum

menerapkanteknologibarcodedan

computer sehingga pengetahuan

saatbekerja ditempatlain yang

lebihmudahcarakerjanyainitidak

dapatditerapkandiTokoMarkisa

yangharusmelakukanpencatatan

secarasatupersatudarimasing-

masing transaksikemudian baru

dilakukan update mengenai

transaksi tersebut ke dalam

computer secara manual pada

akhirminggu.

4. Tahap Formal

dalam Bisnis

Apa yang membuat

calon suksesor

memutuskan untuk

bergabung ke bisnis

keluarga yang anda

rintis?

Calonsuksesormemutuskanuntuk

bergabung diToko Markisayang

saya rintis ini adalah untuk

membantu orang tua nya yang

sudah muali berumur dan

berencanauntukpensiunbeberapa

tahun ke depan.Selain itu saya

selalu memberikan pemahaman

kepada calon suksesor bahwa

lebih baik bekerja sebagai

wirausahayangmandiriwalaupun

masih berupa bisnis kecil,

dibandingkan dengan menjadi
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karyawan di perusahaan besar

karenatidakadakebebasandalam

bekerjasebagaikaryawan.

Apakah masih ada

keraguanandaterhadap

calon suksesor dalam

mengelolatoko?

Saya masih memiliki keraguan

terhadap calon suksesor dalam

pengelolaantokoMarkisaini.Saya

merasa bahwa calon suksesor

masih kurang berpengalaman

dalam hal pengelolaan toko

Markisaini.Calonsuksesorselama

inimasihselaludibantuolehkedua

orang pemilik sehingga masih

menggantungkandirikepadaorang

tuanya.Sayamerasabahwacalon

suksesor juga masih kurang

mandiri, untuk penanganan

masalah ringan,calon suksesor

dapat menyelesaikannya sendiri,

namun ketika ada masalah yang

sedikitberatmisalnyaketikaada

pelanggan yang marah-marah

memintapenggantianprodukyang

telah dibelinya, maka calon

suksesor biasanya memanggil

pemilik untuk membereskan

permasalahantersebut.

Karaktercalonsuksesor

apa yang menghambat

Menurut saya karakter calon

suksesoryangdapatmenghambat



No. Tahap Indikator Jawaban

dalam menjalankan

tugas?

pelaksanaantugasadalahkurang

percaya diri ketika menghadapi

masalah, kurang focus dalam

menerimapesananmaupundalam

memerintah untuk melakukan

pemuatan barang dan

menginginkan cara yang praktis

untukmenjalankanbisnis.Karakter

yang dapat menjadi hambatan

suksesordalam pelaksanaantugas

inidapatdiselesaikanketikacalon

suksesor sudah memiliki

pengalaman yang cukup banyak

dalam melakukan pekerjaan

denganpendampinganpemilik.

5. Tahap

deklarasi

suksesi

Menurut anda, kapan

anda yakin calon

suksesor mampu

menerima tangung

jawabsepenuhnya?

Sayamerasacalonsuksesorakan

mampumenerimatanggungjawab

sepenuhnyasekitarduahinggatiga

tahunkedepan.Alasanpemilihan

dua hingga tiga tahun iniadalah

saya merasa dalam waktu dua

hingga tiga tahun ini, calon

suksesorakandapatbelajarlebih

banyakmengenaiperusahaandan

sudah berpengalaman melakukan

tugas-tugasnyadidalam pekerjaan

dengan pendampingan pemilik

sehingga akan siap dalam

memimpintoko.
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No. Tahap Indikator Jawaban

1. Tahap Pra

Bisnis

Mengapa anda

mengajak anak anda

untukmengunjungitoko

sejakkecil?

Saya mengajak calon suksesor

untukmengunjungitokosejakkecil

karena saya merasa pengenalan

calonsuksesorpadabisnissejak

dini sangat penting untuk

membentuk pola pikir dan

kebiasaan calon suksesor

sehingga calon suksesor

mengetahui bagaimana cara

berjualanditoko,apayangharus

dilakukan dan bagaimana cara

melayanipelanggan.

Pengetahuan apa saja

yang sudah anda

ajarkan kepada calon

suksesor?

Pengetahuan yang saya ajarkan

kepada calon suksesor adalah

mengenai cara melakukan

stocking persediaan. Persediaan

merupakan suatu bagian penting

daritokoMarkisa.Denganadanya

manajemenpersediaanyangbaik,

maka dapatdiketahuimengenai

jumlahbarangyangadadandapat

ditawarkan kepada pelanggan,

sehingga tidak akan

mengecewakan pelanggan yang

telah memesan namun ternyata

barangsedangkosong.

Apakah calon suksesor Calon suksesorterlihatberminat
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terlihatberminatuntuk

mengelola Toko

Markisa?

untuk mengelola Toko Markisa.

Calon suksesor merasa tertarik

mengelola Toko Markisa karena

merasa bahwa Toko Markisa

masih dapat dikembangkan

menjadi lebih baik lagi. Calon

suksesormerasa bahwa dengan

keterlibatannya di dalam Toko

Markisa,makaTokoMarkisadapat

meningkatkan omset dan

meningkatkanefisiensiusahanya.

Menurut anda,apakah

pengetahuandasaryang

anda berikan kepada

calon suksesor bisa

bermanfaat saat ia

mengambil alih

kepemimpinan pada

TokoMarkisa?

Pengetahuan dasar yang saya

berikan kepada calon suksesor

bermanfaatketikacalonsuksesor

mengambilalih kepemimpinan di

Toko Markisa ini. Pengetahuan

dasaryang saya berikan seperti

pengaturan persediaan akan

membuat calon suksesor dapat

mengetahuidan memilih produk

apa saja yang perlu dibelidan

disimpan sebagai persediaan,

memilih produk yang laku di

pasaran dan juga mampu untuk

menganalisa sebanyak apa

persediaanyangharusdibeliagar

arus kas toko selalu terjaga

dengansehat.
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2. Tahap

Pendidikandan

Pengembangan

Menurut anda,apakah

untuk mengelola toko

memerlukan pendidikan

yangtinggi?

Menurut saya mengelola toko

membutuhkan pendidikan,namun

tidak perlu terlalu tinggi.

Pendidikan dibutuhkan untuk

menambah wawasan calon

suksesor saja, sehingga tidak

menjadi orang yang tidak

mengetahuitrendadantidakbisa

membacapasar.

Menurut anda,apakah

untuk mengelola toko

memerlukan pelatihan?

Pelatihan seperti apa

yangdibutuhkan?

Menurut saya untuk mengelola

toko dibutuhkan pelatihan.

Pelatihanyangdibutuhkanadalah

pelatihan dari pemilik untuk

mengajarkan pengalaman-

pengalaman mengenai cara

mengelola toko serta kebiasaan

yangsudahdilakukanselamaini.

Pelatihanyangmungkindiperlukan

adalah pelatihan mengenaipajak

serta administrasi,halinidapat

diperolehdenganmengikutikursus

pajak dan administrasibisnis di

kampusnya.

3. Tahap Bukti

Kompetensi

Apakahmengelolatoko

memerlukan

pengalamankerja?

Pengelolaan toko membutuhkan

pengalaman kerja yang cukup

lama. Untuk mengelola sebuah

toko, dibutuhkan jaringan yang

kuatdarisupplieryangdidapatkan
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dari lamanya hubungan antara

supplier dengan toko, dengan

menjaga hubungan dengan

supplier maka toko tidak akan

mengalami kekurangan

persediaan.Selaindengansupplier,

pengalaman menghadapi

pelangganjugadiperlukan,karena

pelangganakanmauuntuktetap

datang ke toko jika memiliki

kedekatansecarapersonaldengan

toko. Pengalaman lain adalah

pengalaman dalam menghadapi

kekurangan atau kelebihan

persediaandanmembuatstrategi

mengenai bagaimana cara

menjualnya, karena kondisi

persaingan seperti saat ini

membuattoko tidak bisa hanya

menunggu pesanan saja,namun

jugaharusaktifmenjemputbolake

pelanggannya.

Apakah pengetahuan

dan pengalaman yang

didapatdenganbekerja

diperusahaanlainbisa

diterapkan di Toko

Markisa?

Pengalamanyangdidapatkanoleh

calonsuksesordiluartokocukup

membantucalonsuksesordalam

beradaptasidengankegiatantoko.

Namunkarenabidangusahayang

berbeda,maka hubungan calon

suksesor dengan supplier dan
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pelanggan harus dibangun dari

awallagi,sehinggacalonsuksesor

perlu untuk memulaidariawal

untuk mengenal supplier,

pelanggandanberadaptasidengan

carakerjadiTokoMarkisa.

4. Tahap Formal

dalam Bisnis

Apa yang membuat

calon suksesor

memutuskan untuk

bergabung ke bisnis

keluarga yang anda

rintis?

Calonsuksesormemutuskanuntuk

bergabungkebisniskeluargayang

sayarintiskarenacalonsuksesor

merasa mampu untuk

mengembangkanTokoMarkisaini

menjadi lebih baik dan maju

daripada kondisisaatini.Calon

suksesorjugamerasasayangjika

TokoMarkisayangsudahdirintis

sejak lama initidak ada yang

mengurus jika orang tuanya

pensiun.

Apakah masih ada

keraguanandaterhadap

calon suksesor dalam

mengelolatoko?

Saya masih memiliki keraguan

terhadap calon suksesor dalam

mengelola toko, karena calon

suksesor masih belum cukup

berpengalaman dalam bekerja

terutama di Toko Markisa,

sehingga saya merasa bahwa

calon suksesor saat ini belum

cukupsiapuntukmengelolatoko

sendirian.
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Karaktercalonsuksesor

apa yang menghambat

dalam menjalankan

tugas?

Karakter calon suksesor yang

menghambatdalam menjalankan

tugasadalahidealismenya.Calon

suksesoradalahorangyangidealis

dan halinimenurutsaya dapat

menghambat pekerjaan karena

pekerjaan ini membutuhkan

fleksibilitastinggi,terkadanguntuk

mendapatkan keuntungan, perlu

diambiljalantengahatauwinwin

solution sehingga perlu adanya

negosiasibaikdengansupplierdan

pelangganTokoMarkisa.

5. Tahap

deklarasi

suksesi

Menurut anda, kapan

anda yakin calon

suksesor mampu

menerima tangung

jawabsepenuhnya?

Saya yakin jika calon suksesor

mampuuntukmenerimatanggung

jawab sepenuhnya ketika calon

suksesor telah bekerja diToko

Markisa selama minimal dua

hinggatigatahunsehinggasudah

mampu beradaptasisepenuhnya

dengankehidupanditokoMarkisa
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1. Tahap Pra

Bisnis

Menurut anda,apakah

dengandiajaknyaanda

ke toko sejak kecil

bermanfaatuntukanda

dalam proses suksesi

ini?

Saya merasa bahwa kebiasaan

pemilik untuk mengajak saya ke

toko Markisa sejak kecilsangat

bermanfaatbagiproses suksesi.

Sayasudahsedikitterbiasadengan

kehidupan di dalam toko dan

mengertiapayangbiasadilakukan

olehpemilikditoko.Halinijuga

membuat saya mudah untuk

beradaptasi dengan kegiatan

sehari-hariditoko.

Perasaan seperti apa

yang anda rasakan

ketika berada diToko

Markisa?

Saya merasa nyaman di Toko

Markisa,sayamerasabahwasaya

mampu mengembangkan dan

meningkatkan Toko Markisa ini

menjadiusahayanglebihmajudan

berkembang dimasa yang akan

datang

Pengetahuan apa saja

yang diajarkan pemilik

kepadaanda?

Pengetahuan yang diajarkan oleh

pemilik kepada saya adalah

mengenai cara bernegosiasi

dengan supplier, cara melayani

pelanggan dan cara mengatur

persediaan.Pemilik mengajarkan

bahwa untuk sukses mengurus

toko maka diperlukan keahlian

menjaga pelanggan agar tidak



No. Tahap Indikator Jawaban

berpindahketempatlain,selainitu

dibutuhkan juga kemampuan

mengontrolpersediaan sehingga

persediaan yang dibeli efisien

secarabiayamaupuntempat.

Apakah pengetahuan

yangdiberikankepada

andabermanfaatuntuk

proses suksesi

tersebut?

Pengetahuan yang diberikan

kepada saya sangatbermanfaat

untukprosessuksesi.Kemampuan

melayanipelangganmembuatsaya

dapat mengerti kebutuhan

pelanggan dan cara pemenuhan

kebutuhan tersebut, sedangkan

cara mengatur stok persediaan

membuatsaya mengetahuicara

untukmengoptimalkanpersediaan

namun tetap memenuhi jumlah

stokyangdibutuhkan.

2. Tahap

Pendidikandan

Pengembangan

Menurut anda,apakah

mengelola toko

memerlukanpendidikan

yangtinggi?

Menurut saya mengelola toko

memerlukan pengalaman yang

banyak. Pendidikan hanya

membantu saja sehingga

mengembangkan wawasan saya

terhadap kondisiyang terjadidi

sekitar bisnis dan membangun

pola pikir untuk memudahkan

menganalisamasalahyangtimbul.

Apakahmengelolatoko

membutuhkanpelatihan

Untuk melakukan pengelolaan

toko,menurutsayasaatinidengan
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di dalam dan luar

lingkungansekolah?

kondisipajakyangsemakinketat,

diperlukan pelatihan mengenai

perpajakan sehingga dapat

melakukan pelaporan pajak dan

pembukuandenganbaikdantidak

terkena masalah pajak.Pelatihan

perpajakanbanyakdisediakanoleh

kampus dan juga lembaga-

lembagalaindiluarkampus.Saat

inisayabelum mengikutipelatihan

perpajakan, namun akan

mengambilnyadimasayangakan

datang.

3. Tahap Bukti

Kompetensi

Menurut anda,apakah

dalam mengelola toko

membutuhkan

pengalamankerja?

Menurut saya mengelola toko

membutuhkan pengalaman kerja.

Pengalamankerjayangdibutuhkan

dalam pengelolaantokoiniadalah

kemampuan melayanipelanggan

dan kemampuan beradaptasi

dengan kegiatan yang terjadidi

toko.

Apakah pengalaman

yangandamilikidengan

bekerja ditempatlain

bisabermanfaatdalam

mengelola Toko

Markisa?

Pengalamankerjayangsayamiliki

ketikabekerjaditokobayiselama

duatahunmampumembantusaya

untukberadaptasidengankondisi

dan kegiatan kerja di toko.

Sedangkan pengalaman bekerja

sebagai marketing membantu
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dalam hal bekerja melayani

pelanggan,memantain pelanggan

dan memenuhi kebutuhan

pelanggan. Walaupun demikian

dalam pengelolaanTokoMarkisa,

saya masih memerlukan waktu

untuk beradaptasikarena bidang

kerja yang berbeda dengan

pengalaman kerja yang saya

lakukansebelumnya.

4. Tahap Formal

dalam Bisnis

Apa yang membuat

anda memutuskan

untuk bergabung

denganbisnisorangtua

anda?

Saya memutuskan untuk

bergabungdenganbisnisorangtua

karenasayamerasasayamampu

mengembangkan toko Markisa

menjadilebihbaiklagi.Sayajuga

merasa jika orang tua pensiun,

Toko Markisa tidak ada yang

mengurus sehingga saya merasa

berkewajibanuntukmengurusnya.

Seberapa jauh anda

mengetahui cara

mengelola Toko

Markisa?

Sayacukupmengetahuimengenai

bidangkerjadancarapengelolaan

Toko Markisa. Saya saat ini

mampu melayani pelanggan

sendiri, melakukan ordering

persediaan ke supplierdan juga

mengatur persediaan dan

pengirimandaritokokepelanggan

Apa yang menjadi Hambatan dalam proses suksesi



No. Tahap Indikator Jawaban

hambatandalam proses

suksesiini?

iniadalah saat inisaya belum

menjadi pembuat keputusan,

sehingga perubahan yang ingin

sayalakukanmasihbelum dapat

dijalankan. Sebagai contohnya

adalahperluadanyadigitalisasidi

Toko Markisa, namun pemilik

masih merasa digitalisasiberupa

penggunaan barcode serta

computer untuk pencatatan

persediaandanpengarsipanbelum

dibutuhkandiTokoMarkisa.Selain

itu kurangnya pengalaman saya

dalam bekerjadiTokoMarkisaini

membuat pemilik masih belum

melepaskan seluruh keputusan

strategic dan kegiatan diToko

Markisainikepadasaya.

5. Tahap

deklarasi

suksesi

Kapan anda yakin

mampu menerima

tanggungjawabdiToko

Markisasepenuhnya?

Menurutsaya,saya akan dapat

menerimatanggungjawabdiToko

Markisa sepenuhnya dalam satu

tahun.Dalam kurunwaktutersebut,

sayamenginginkanadaperubahan

sistem terutamasistem yangsaat

inimanualdapatdirubahmenjadi

sistem digitalyang memudahkan

pengawasan dan pencatatan

persediaan dimasa yang akan

datang.





IndikatorMengunjungitokosejakkecil

Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

1 Mengapa pemilik

mengajak calon

suksesor untuk

mengunjungi toko

sejakkecil?

Karyawan sudah mengenal

calon suksesorsejak kecil

karenacalonsuksesorsering

diajakketoko.Ditokocalon

suksesorsering membantu

pemilik seperti melayani

pelanggan yang membeli

barang satuan seperti

permen, Chiki, manisan,

kemudianmembantupemilik

mengambilkan barang-

barang sesuai dengan

pesananpelanggan

Karyawan mengetahui

bahwa calon suksesor

sering diajak mengunjungi

toko. Calon suksesor

biasanya selain belajar

pelajaran sekolah juga

membantu mengambilkan

beberapa barang yang

dipesan oleh pelanggan.

Terkadang calon suksesor

jugamembantumenuliskan

nota, dengan didiktekan

olehibuatauayahnya.

Karyawan mengetahuibahwa sejak kecilcalon

suksesorsering diajakmengunjungitoko.Calon

suksesorjugamembantumengambilkanbeberapa

barang yang dipesan oleh pelanggan seperti

permen,Chiki,manisandanmembantumenuliskan

nota,dengandidiktekanolehibuatauayahnya.



IndikatorInformasiDasarToko

Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

1 Pengetahuan apa

saja yang sudah

pemilik ajarkan

kepada calon

suksesor?

Pemilik sering mengajarkan

mengenaicaramembuatnota,

cara mengenaldan melayani

pelanggan, kemudian

mengetahuimengenaiproduk

yangdijualditokoMarkisa.

Pemilikseringmengajarkan

mengenaicarapengelolaan

tokokepadasuksesor.Cara

pengelolaan toko yang

diajarkan terutama adalah

cara pelayanan kepada

pelanggan dan cara

pengaturan barang

persediaansertacarauntuk

mengingat posisi

persediaanbarangtersebut.

Pemilik terutama

menekankan mengenai

perlunyapelayanankepada

Pemilikmengajarkanpengetahuanmengenaicara

pengelolaan toko kepada suksesor yaitu cara

melayanipelanggan dengan sopan,ramah dan

maumemenuhikebutuhanpelanggan,pengaturan

barang persediaan serta cara untuk mengingat

posisipersediaanbarangtersebut.Selainitujuga

diajarkan mengenai cara membuat nota dan

pengetahuanmengenaiprodukyangdijualdiToko

Markisa.



Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

pelanggan, sperti harus

sopan, ramah dan mau

untukmemenuhikebutuhan

pelanggan.

IndikatorPendidikandisekolahhinggasarjana

Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

1 Apakah untuk

mengelola toko

memerlukan

pendidikan yang

tinggi?

Karyawan merasa pendidikan

calon suksesor cukup tinggi

karenaa sudah lulus dari

universitas.Menurutkaryawan,

pendidikan tersebut kurang

bergunadalam mengelolatoko,

karena menurut karyawan

pengelolaan toko lebih

dipengaruhioleh keterampilan

Karyawan merasa calon

suksesor memiliki

pendidikan yang tinggi.

Calonsuksesorsudahlulus

kuliahdanmenjadisarjana,

sehingga pendidikannya

tinggi. Pendidikan itu

berguna dalam mengelola

toko, semakin tinggi

Menurut karyawan,pendidikan calon suksesor

tinggi karena sudah lulus kuliah, namun

pengelolaan toko lebih dipengaruhi oleh

keterampilandanjam terbangsepertiketerampilan

dalam halmelayanipelanggan yaitu empatidan

ketelitiandalam berbisnis.Pengalamaninimenurut

karyawan bias didapatkan dariorang tua calon

suksesor.



Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

danjam terbang. pendidikan seharusnya

membuat orang semakin

pintar.Calonsuksesorjuga

perlu belajar dari orang

tuanyakarenaorangtuanya

telahberpengalamandalam

melakukan pengelolaan

tokoinisehinggapastilebih

ahli.

IndikatorPernahBekerjaDiTempatLain

Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

1 Apakah

mengelola toko

memerlukan

pengalaman

Menurut karyawan mengelola

toko membutuhkan

pengalamankerja.Pengalaman

kerjasuksesorbekerjaditoko

Menurut karyawan

mengelola toko

membutuhkan pengalaman

kerja. Pengalaman yang

Menurutkaryawan,pengelolaantokomembutuhkan

pengalaman kerja.Pengalaman kerja inidapat

didapatkandariluarmaupundaribekerjaditoko

sendiri.Pemahamancalonsuksesormengenaitoko



Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

kerja? lainselaintokoMarkisadapat

bergunauntukmengelolatoko

Markisa, dalam artian calon

suksesor dapat mengambil

yangbaikbaikdarisistem toko

lain itu kemudian

mengadopsinyakesistem toko

Markisaagarmenjadisemakin

baiklagidimasadepan

dibutuhkanadalahterbiasa

denganbarangmasukdan

keluar, terbiasa melayani

pelanggandansupplierdan

terbiasa dengan sistem

toko.

yangdidapatkandaripengalamanbekerjaditokoini

akanmembuatcalonsuksesormampumelakukan

pengelolaan toko secara lebih efektif.Selain itu

dibutuhkan pengalaman mengenaisystem keluar

masuk barang dan pelayanan terhadap supplier

sertapelanggan.

IndikatorMagangDiTokoMarkisa

Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan



Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

1 Apakah

pengetahuandan

pengalamanyang

didapat dengan

bekerja di

perusahaan lain

bisaditerapkandi

TokoMarkisa?

Menurut karyawan, calon

suksesor saat ini cukup

memiliki kemampuan untuk

mengelola toko Markisa ini

karena calon suksesor mau

belajar dengan pemilik

mengenaiapayangdiperlukan

untuk pengurusan toko,mau

mendengarkansarandankritik

serta mencoba menerapkan

pembaruan seperti

menggunakancomputerdalam

persediaan.

Menurut karyawan calon

suksesortoko Markisa ini

sudahmemilikikemampuan

untuk mengelola toko,

namunakanlebihbaikjika

calon suksesor meminta

nasihat atau belajar dari

pengalaman orang tuanya

atau pemilik toko Markisa

ini

Menurutkaryawan,calonsuksesorsudahmemiliki

kemampuan untuk mengelola toko. Namun

karyawan merasa bahwa calon suksesor perlu

belajar dengan pemilik mengenai apa yang

diperlukan untuk pengurusan toko, mau

mendengarkan saran dan kritik serta mencoba

menerapkan pembaruan seperti menggunakan

computerdalam persediaan.



IndikatorMampuMenjalankanTugas

Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

1 Apakah masih

ada keraguan

terhadap calon

suksesordalam

mengelolatoko?

Adanya rencana pergantian

pemimpindiTokoMarkisatidak

mempengaruhikaryawan dalam

bekerja.Karyawansudahterbiasa

bekerjadengankeluargapemilik

sehingga siapapun pemimpin di

toko Markisa,cara kerja toko

Markisa serta tugas dan

tanggung jawab karyawan tidak

berubah dari awal karyawan

bekerja.

Adanyarencanapergantian

pemimpindiTokoMarkisa

tidak mempengaruhi

karyawan dalam bekerja

karena karyawan

mengerjakan pekerjaan

yang sama dengan

sebelumnyasaja.

Menurut karyawan,adanya rencana pergantian

pemimpin diToko Markisa tidak mempengaruhi

karyawandalam bekerja.Karyawansudahterbiasa

bekerjadengankeluargapemiliksehinggasiapapun

pemimpinditokoMarkisa,carakerjatokoMarkisa

serta tugasdan tanggung jawab karyawan tidak

berubahdariawalkaryawanbekerja.



IndikatorMengambilAlihSeluruhTanggungJawab

Item Karyawan1 Karyawan2 Kesimpulan

1 Apakah calon

suksesormampu

menerima

tangung jawab

sepenuhnya?

Menurutkaryawansaatinicalon

suksesor sudah siap untuk

mengambiltanggungjawabToko

Markisa sepenuhnya, namun

masihperluorangtuaberperan

sebagai pendamping atau

penasihatsaja.

Karyawan merasa saatini

masih kurang siap,karena

secara pengalaman dan

calon suksesorperlu untuk

lebih terbiasa dengan cara

kerja toko Markisa terlebih

dahulu.Namunjikasaatini

calon suksesormengambil

tanggung jawab Toko

Markisa sepenuhnya,

karyawan bersedia

membantunya.

Menurutkaryawan,calonsuksesordirasakanmasih

kurang siap dalam menerima tanggung jawab

sepenuhnya dan masih memerlukan tambahan

pengalamandariorangtuanyasebagaipembimbing

atau penasihat. Selain itu karyawan juga

menyatakandukungannyakepadacalonsuksesor

sehingga diharapkan adaptasi calon suksesor

dalam tokomenjadilebihcepat.




