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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

CV Fajar Karunia Semarang adalah salah satu perusahaan jasa service AC 

autorized DAIKIN dan MITSUBISHI yang telah banyak melakukan kerja sama 

dalam penanganan berbagai jenis AC atau mesin penyejuk ruangan, mulai dari 

AC Split, AC Cassete, AC Central , AC Duct, AC VRV, Chiller, Ceilling, Cold 

Storage, dan jenis mesin pendingin lainnya, baik di perumahan, perkantoran, 

instansi pemerintah, hotel, pabrik, restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dll. 

CV. Fajar Karunia berdiri pada tahun 1998 didirikan oleh Bapak Triyono yang 

beralamat di jln. Magersari no.78 Semarang.   

 

Gambar 4.1  

Proses Pemasangan AC oleh CV. Fajar Karunia 

 

Walaupun pada awal berdiri, CV.Fajar Karunia hanya memilki lima 

karyawan, namun seiring berjalannya waktu saat ini CV.Fajar Karunia sudah 

memiliki 50-60 orang karyawan yang menangani proyek pekerjaan, di dalam kota 

maupun di luar kota.  
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Gambar 4.2  

 

Lokasi CV. Fajar Karunia 

 

Saat ini perusahaan sudah memiliki kantor cabang di Yogyakarta. CV. 

Fajar Karunia mempunyai visi menjadi perusahaan jasa service dan penjulan AC 

yang dipercaya oleh  pelanggan, CV. Fajar Karunia memiliki beberapa misi, yaitu 

pertama memberikan pelayanan serta solusi yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan dalam mengatasi permasalahan mesin pendingin. Kedua  meningkatkan 

mutu pelayanan di bidang jasa service AC atau mesin pendingin. Ketiga  menjalin 

hubungan baik dengan seluruh pelanggan dan memastikan pelanggan 

mendapatkan pelayan yang terbaik. Keempat meningkatkan kesejahteraan 

karyawan dan perusahaan. 

Job Description 

1. Pemilik (Bpk. Triyono) 

- Bertanggung jawab penuh atas perusahaan yang di kelola 

- Mengembangkan usaha dan memperluas area pemasaran 

- Memantau karyawan yang dimiliki 

2. Bendahara(Bu Ratih & Bu. Wulan Puji) 

- Mengatur gaji karyawan 

- Mengatur pembayaran pajak 

- Mencatat pengeluaran dan pendapatan perusahaan 
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3. Kepala bagian pemasangan dan servis (Bpk. Adi Pramudito) 

- Membantu pemilik memantau karyawan 

- Melaporkan hasil kepada pemilik 

- Mengontrol pekerjaan divisi yang dibawahi 

4. Administrasi (Bu. Melati Agustina & Bu. Dwi Yuni) 

- Merekap data perusahaan 

- Mencatat jadwal pemasangan dan servis konsumen 

5. Pipeng (Bpk. Rahmad Julianto) 

- Instalasi pemasangan baru ac chiler 

- Perbaikan pipa ac chiler 

- Pelapisan pipa agar tidak terjadi kondensasi 

6. Ducting (Bpk. junaidi) 

- Instalasi jalur udara AC 

- Melakukan peremajaan 

- Melakukan perbaikan 

Berikut adalah struktur organisasi CV.Fajar Karunia Semarang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Struktur Organisasi CV. Fajar Karunia Semarang 

Keterangan : Pemilik  bernama Bpk. Triyono mempunyai anak yang bernama Adi 

Pramudito yang sekarang menjabat sebagai kepala grup leader.  

Pemilik 
 

bendahara Kepala Grup 
Leader 

administrasi 

Grup ducting Grup pipeng 
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4.2 Gambaran Umum Narasumber 

Untuk mengetahui pelaksanaan suksesi pada CV Fajar Karunia Semarang,  

dilakukan dengan wawancara kepada dua orang narasumber yaitu pemilik dan 

calon penerus CV Fajar Karunia Semarang, sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Narasumber Penelitian 

Keterangan Pemilik Calon Penerus 

Nama Triyono Adi 

Jabatan Pemilik Calon Penerus 

Usia 60 28 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki Laki-laki 

Pendidikan SMA D3 

 

Narasumber yang bersangkutan dalam penelitian ini adalah pemilik dan 

calon penerus yang masing-masing berusia 60 dan 28 tahun dan berjenis kelamin 

laki-laki. Latar belakang Pendidikan pemilik adalah SMA dan latar belakang 

Pendidikan calon penerus adalah D3 Listrik Industri. 

4.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Suksesi 

Evaluasi calon penerus CV Fajar Karunia Semarang didasarkan pada 

beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan suksesi persiapan 

penerus yang meliputi 14 aspek. Masing-masing aspek diuraikan di bawah ini 

sebagai berikut:  

4.3.1 Faktor Persiapan Penerus 

Evaluasi calon penerus CV Fajar Karunia Semarang didasarkan pada 

faktor-faktor persiapan penerus yang meliputi 7 aspek. Masing-masing aspek 

diuraikan di bawah ini sebagai berikut:  
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4.3.1.1 Pendidikan formal terakhir  

Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah maupun perguruan 

tinggi yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti 

syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir 

dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pendidikan formal terakhir yang 

ditempuh oleh calon penerus maka telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil 

pemilik menginginkan agar Calon penerus meneruskan studi ke jenjang 

berikutnya yang bersangkutan dengan perusahaan keluaga. Sedangkan Calon 

penerus merasa cukup dengan pendidikan formal terakhir yang jalani karena 

berhubungan dengan bisnis keluarg, pendidikan yang calon penerus selesaikan D3 

listrik industri di polines. 

Pemilik dan calon penerus memiliki ketidaksesuaian karena calon penerus 

merasa sudah cukup dengan menyelesaikan Pendidikan pada D3 listrik industri di 

Polines, sedangkan pemilik menginginkan untuk calon penerus meneruskan 

pendidikannya menjadi minimal jenjang S1. Alasan pemilik agar calon penerus 

meneruskan pendidikannya menjadi minimal jenjang S1 adalah karena dari 

Pendidikan S1, calon penerus bisa mendapat ilmu yang lebih tinggi di bidang 

elektronik misalnya pengetahuan mengenai PLC dan control panel yang lebih baik 

sehingga dapat mengembangkan bisnis AC. Sedangkan calon penerus merasa 

bahwa Pendidikan D3 listrik industri sudah mengajarkan pengetahuan yang cukup 

dan dapat diaplikasikan secara langsung untuk bekerja.  

4.3.1.2 Pelatihan yang pernah diikuti oleh calon penerus yang terkait dengan 

bisnis keluarga 

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan pada 

hal-hal praktis, fungsional, dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

untuk meningkatkan  pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian dalam 

perusahaan. 

Pelatihan yang pernah diikuti oleh calon penerus yang terkait dengan 

bisnis keluarga dapat diketahui sebagai pemilik, pemilik melihat calon penerus 
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selama ini sudah melakukan pelatihan dengan baik, walaupun terkadang membuat 

kesalahan. Calon penerus telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diperlukan 

untuk menjalankan pekerjaan dengan baik di bidang AC ini, pelatihan ini seperti 

cara pemasangan AC yang benar, cara memasang AC Central yang efektif dan 

cara untuk mengurangi kabel dan exhaust. 

Pemilik dan calon penerus merasa saat ini calon penerus telah melakukan 

pelatihan dengan baik walaupun dalam prosesnya masih membuat kesalahan. 

Pelatihan yang dilakukan ini antara lain adalah pelatihan pemasangan AC, 

pelatihan melakukan identifikasi rangka AC dan juga mengidentifikasi lokasi 

yang tepat untuk memasang AC. Pelatihan telah diikuti dengan baik oleh penerus 

sehingga menunjukkan calon penerus mampu melakukan pemasangan AC dengan 

baik untuk pelanggan. Kesalahan yang pernah dibuat oleh calon penerus dapat 

dijadikan pengingat oleh calon penerus untuk tidak membuat kesalahan yang 

sama di masa yang akan datang. 

4.3.1.3 Pengalaman kerja calon penerus diperusahaan lain sebelum calon 

penerus bergabung dalam bisnis keluarga 

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah 

diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang 

telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Pengalaman kerja diluar bisnis 

keluarga misalnya pernah bekerja ikut dengan orang lain selain pihak keluarga 

dan saudara. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pengalaman kerja calon penerus 

diperusahaan lain sebelum calon penerus bergabung dalam bisnis keluarga maka 

telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil pemilik memiliki keinginan agar 

calon penerus bekerja diluar perusahaan keluarga seperti bekerja di bank, atau 

hotel atau pabrik agar lebih memiliki rasa tanggung jawab dan mengerti kesulitan 

bekerja dengan orang lain selain keluarga. Namun terdapat ketidak sesuaian 

dengan calon penerus yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja diluar 

perusahaan keluarga, calon penerus ingin mempelajari perusahaan keluarga. 
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Pemilik merasa bahwa sebaiknya calon penerus bekerja di luar perusahaan 

keluarga, namun juga menginginkan agar calon penerus meneruskan bisnis 

keluarganya. Sementara calon penerus tidak berkeinginan bekerja di tempat lain 

dan lebih ingin fokus dalam mempelajari perusahaan keluarganya secara lebih 

mendalam dari pemilik. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemilik 

merasa bahwa pengalaman di luar pekerjaan sangat penting untuk membentuk 

karakter dari calon penerus sehingga lebih mampu bertanggung jawab dan tidak 

langsung menempati posisi puncak. Di sisi lain, calon penerus menginginkan 

untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk meneruskan bisnis 

keluarga ini sehingga lebih memilih untuk bekerja langsung di perusahaan. 

Pemilik melatih calon penerus untuk melakukan pekerjaan yang lebih sulit dan 

pada jabatan yang terendah agar terlebih dahulu agar mampu mendapatkan 

pengalaman yang banyak dan berguna di masa yang akan datang. 

4.3.1.4 Posisi jabatan awal yang diduduki calon penerus saat bekerja di 

perusahaan keluarga 

Jabatan adalah sebagian atau cabang dari suatu organisasi yang besar yang 

mempunyai tanggungjawab dan fungsi yang spesifik. Pada saat bekerja di 

perusahaan, calon penerus tidak hanya sekedar ikut serta selama beberapa bulan. 

Tetapi bekerja layaknya pegawai biasa, hingga mendapatkan posisi atau jabatan 

tertentu. Misalnya bagian kepala bagian pemasangan. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Posisi jabatan awal yang diduduki 

calon penerus saat bekerja di perusahaan keluarga maka telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil pemilik menyatakan pada saat pertama bergabung 

kedalam perusahaan, calon penerus tidak diberikan jabatan, calon penerus hanya 

membantu urusan perusahaan keluarga agar calon penerus paham hal-hal yang 

ada didalam perusahaan. Calon penerus juga menyatakan tidak mendapatkan 

jabatan khusus pada saat awal masu kedalam perusahaan keluarga, justru calon 

penerus juga ikut ke proyek-proyek dengan karyawan lainnya. 

Pemilik dan calon penerus menyatakan bahwa calon penerus tidak 

mendapatkan jabatan fungsional tertentu sebagai contohnya adalah calon penerus 



43 
 

hanya menjalankan pekerjaan secara serabutan sesuai dengan pekerjaan yang ada 

misalnya mengirimkan barang, melakukan pemasangan AC dan pekerjaan kasar 

lainnya. Hal ini didasarkan karena calon penerus diharapkan dapat menguasai 

keseluruhan operasional pekerjaan di perusahaan sehingga tidak hanya terpatok 

dalam salah satu posisi saja namun harus dapat menguasai semuanya. Penguasaan 

keseluruhan operasi ini antara lain adalah cara melakukan pemasangan AC 

berukuran besar untuk AC industri, cara melakukan penempatan AC di tempat 

yang tidak terkena banyak debu dan tahan panas, kemudian cara untuk melakukan 

servis jika ditemukan kerusakan setelah dilakukan pemasangan. 

4.3.1.5 Lama bergabung di dalam perusahaan keluarga 

Seberapa lama calon penerus menjalani atau melakukan pekerjaan yang 

merupakan bisnis keluarganya. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Lama bergabung di dalam 

perusahaan keluarga maka telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil pemilik 

menyatakan sejak SMK calon penerus sudah bergabung kedalam perusahaan 

keluarga, namun jika untuk mengelola secara penuh, pemilik merasa calon 

penerus belum dapat melakukannya. Calon penerus menyatakan sudah sekitar 10 

tahun bergabung dengan perusahaan keluarga, calon penerus merasa masih kurang 

dalam beberapa hal tetapi jika di berikan kesempatan calon penerus siap 

Pemilik dan calon penerus menyatakan bahwa calon penerus sudah sekitar 

10 tahun bekerja di perusahaan keluarga yaitu sejak yang bersangkutan mulai 

SMK sehingga sudah mengerti mengenai operasional perusahaan secara 

keseluruhan. Walaupun demikian, pemilik merasa bahwa calon penerus masih 

belum siap untuk secara mandiri mengelola secara penuh (perusahaan), sedangkan 

calon penerus merasa sudah siap jika diberikan kesempatan untuk mengelola 

perusahaan keluarga secara penuh. Jadi pemilik hingga saat ini masih belum 

melepaskan operasional perusahaan kepada calon penerus sepenuhnya namun 

memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada calon penerus, antara 

lain adalah dengan menyerahkan proyek-proyek tender pada kantor pemerintahan 

kepada calon penerus. 
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4.3.1.6 Motivasi calon penerus bergabung di perusahaan 

Motivasi bergabung untuk bisnis keluarga adalah suatu sugesti atau 

dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau 

dari diri sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Motivasi calon penerus 

bergabung di perusahaan maka telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil 

pemilik merasa jika dilihat dari keinginan dan keingintahuaan calon penerus 

terhadap bisnis keluarga, calon penerus mempunyai motivasi yang kuat untuk ikut 

andil dalam perusahaan keluarga untuk menunjukkan kinerja yang prima. 

Motivasi yang calon penerus miliki selama ini untuk mempertahankan dan 

memajukan perusahaan keluarga yang dirintis dari bawah sebagai contohnya 

adalah calon penerus merasa bahwa mempertahankan perusahaan yang sudah 

berkembang merupakan tugas yang berat sehingga diperlukan kerja keras oleh 

calon penerus. 

Pemilik merasa calon penerus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja 

dalam mempertahankan dan memajukan perusahaan keluarga sehingga 

perusahaan dapat bertahan dan mampu bersaing di bidangnya. Calon penerus 

memiliki kebutuhan untuk berprestasi dan diakui oleh pemilik sebagai penerus 

yang telah siap dalam melakukan pekerjaannya. Pemilik merasa bahwa calon 

penerus memiliki kebutuhan untuk berprestasi, sehingga berusaha dengan keras 

untuk menyelesaikan pekerjaannya sebaik-baiknya. 

4.3.1.7 Persepsi diri calon penerus terhadap persiapan 

Persepsi diri terhadap persiapan adalah upaya Anda mengamati diri Anda 

sendiri, baik sifat, motivasi, perasaan dan emosi, atau lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Persepsi diri calon penerus 

terhadap persiapan maka telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil pemilik 

menyatakan Calon penerus memiliki kesiapan sebagai penerus perusahaan 

keluarga karena sering terlibat dalam dan memberikan dampak yang cukup baik 

dalam perusahaan. Calon penerus menyatakan untuk kemampuan calon penerus 

yakin calon penerus siap jika diberikan kesempatan sebagai contohnya adalah 
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calon penerus sudah mampu melaksanakan proyek pemasangan AC central untuk 

pabrik dan fasilitas-fasilitas pemerintahan serta rumah sakit sehingga persiapan 

calon penerus sudah terbilang cukup matang. 

Pemilik dan calon penerus merasa bahwa calon penerus siap sebagai 

penerus perusahaan keluarga karena sering terlibat dalam pembuatan keputusan 

strategis seperti pembuatan proposal tender dan penentuan harga serta 

memberikan dampak yang cukup baik dalam perusahaan. Persepsi diri cari calon 

penerus dianggap oleh pemilik sudah cukup menunjukkan kesiapan karena calon 

penerus sudah menunjukkan adanya kemauan untuk belajar dan dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik, namun di samping itu calon penerus masih 

membuat beberapa kesalahan sehingga pemilik masih belum melepaskan seluruh 

operasional perusahaan kepada calon penerus. 

4.3.2 Faktor-faktor hubungan keluarga antara anggota keluarga 

Dalam faktor – faktor hubungan keluarga antara anggota keluarga 

memiliki tujuh fakror pendukung terdiri dari tahap komunikasi dengan keluarga, 

kepercayaan dari keluarga, komitmen, loyalitas, konflik yang dihadapi calon 

suksesor, pemahaman nilai dan kebudayaan calon suksesor di bisnis keluarga. 

jawaban responden pemilik dan calon penerus dapat dilihat dibawah : 

4.3.2.1 Intensitas dan bentuk komunikasi yang dilakukan calon penerus 

terkait dengan bisnis keluarga 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 

secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Intensistas dan bentuk 

komunikasi yang dilakukan calon penerus terkait dengan bisnis keluarga maka 

telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil pemilik merasa calon penerus 

selalu berkomunikasi dengan baik dengan keluarga dalam menjalankan bisnis 

keluarga ini. Di dalam bisnis ini juga pemilik yang lebih senior sehingga calon 

penerus selalu berkomunikasi dengan pemilik untuk meminta nasihat mengenai 

cara menjalankan bisnis yang baik, komunikasi yang biasanya dilakukan oleh 
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calon penerus kepada pemilik biasanya melalui telepon ataupun pada saat waktu 

senggang. Calon penerus merasa memiliki komunikasi dengan pemilik sangat 

baik terkait dengan bisnis keluarga ini. Calon penerus berkomunikasi dengan 

pemilik untuk permasalahan dan penyelesaian masalah yang timbul di perusahaan. 

Calon penerus juga selalu berkomunikasi dengan pemilik mengenai masalah yang 

berhubungan dengan strategi, misalnya strategi penentuan harga untuk masuk ke 

proyek tender pemerintahan. 

Pemilik dan calon penerus merasa bahwa calon penerus mampu menjalin 

komunikasi dengan keluarga dalam menjalankan bisnis keluarga dengan sangat 

baik. Calon penerus juga berkomunikasi aktif dengan pemilik terutama terkait 

kebijakan strategis seperti strategi penentuan harga untuk masuk ke proyek tender 

pemerintahan. Intensitas komunikasi ini menunjukkan kemauan dari calon 

penerus untuk belajar kepada pemilik dan anggota mengenai bisnis keluarga ini. 

4.3.2.2 Kepercayaan yang diberikan pada calon penerus dari pemilik 

perusahaan 

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain 

dimana kita memiliki keyakinan padanya. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kepercayaan yang diberikan pada 

calon penerus dari pemilik perusahaan maka telah dirangkum dan disimpulkan 

dengan hasil pemilik merasa Pemilik sudah memberikan kepercayaan kepada 

calon penerus. Kepercayaan yang pemilik berikan antara lain adalah calon penerus 

pemilik percayai untuk menangani pemasangan khusus pada kantor pemerintahan 

dan hotel. Alasannya adalah karena pemasangan AC di hotel maupun kantor 

pemerintahan biasanya dalam jumlah yang cukup besar sehingga hal ini menjadi 

pengalaman bagi calon penerus untuk menghadapi masalah dan 

menyelesaikannya tanpa bantuan pemilik. Calon penerus merasa sudah dipercaya 

untuk sebagian pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan tender pada kantor 

pemerintahan serta pelaksanaan pemasangan AC pada proyek-proyek 

pemerintahan tersebut. Hal ini menunjukkan calon penerus dipercaya sebagai 

calon penerus. 
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Pemilik dan calon penerus menyatakan bahwa calon penerus diberikan 

kepercayaan penuh oleh pemilik untuk menjalankan proyek-proyek yang penting 

dalam bisnis ini. Proyek yang dipercayakan kepada calon penerus adalah yang 

berhubungan dengan pengerjaan tender yaitu pada pemasangan AC khusus pada 

kantor pemerintahan dan hotel. Alasannya adalah karena pemasangan AC di hotel 

maupun kantor pemerintahan biasanya dalam jumlah yang cukup besar sehingga 

hal ini menjadi pengalaman bagi calon suksesor untuk menghadapi masalah dan 

menyelesaikannya tanpa bantuan pemilik. 

4.3.2.3 Komitmen calon penerus untuk menjalankan bisnis keluarga dengan 

baik 

Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang 

tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, 

sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam 

diri seseorang. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Komitmen calon penerus untuk 

menjalankan bisnis keluarga dengan baik maka telah dirangkum dan disimpulkan 

dengan hasil pemilik merasa calon penerus berkomitmen dalam menjalankan 

bisnis keluarga, hal ini nampak dari kesungguhannya untuk mau belajar mengenai 

bisnis AC dan menjalankan sesuai dengan instruksi pemilik. Komitmen yang 

pemilik inginkan dari calon penerus pada bisnis keluarga ini adalah pemilik ingin 

agar calon penerus sebagai anak laki-laki di keluarga dapat belajar mengenai 

mengelola bisnis AC secara keseluruhan dari pemilik sehingga mampu 

mengambil alih bisnis ini secepatnya. Calon penerus menyatakan selalu 

berkomitmen untuk menjalankan perusahaan keluarga, karena perusahaan ini 

sudah dibangun oleh orang tua dan keluarga dari sejak lama sehingga calon 

penerus akan berusaha untuk mempertahannkannya. Komitmen yang calon 

penerus pegang adalah calon penerus ingin mempertahankan perusahaan keluarga 

ini dan memajukannya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu calon penerus perlu 

belajar banyak hal yang berkaitan dengan AC misal pemasangan AC, reparasi AC 

dan juga karakteristik dari AC yang calon penerus jual. 
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Pemilik dan calon penerus merasa bahwa calon penerus selalu 

berkomitmen untuk menjalankan bisnis keluarganya. Alasan dari calon penerus 

untuk berkomitmen dengan menjalankan bisnis keluarganya ini adalah karena 

merasa perusahaan ini sudah dibangun oleh orang tua dan keluarga dari sejak 

lama sehingga calon penerus akan berusaha untuk mempertahannkannya. 

Komitmen calon penerus terlihat dari kesungguhannya untuk mau belajar 

mengenai bisnis AC dan menjalankan sesuai dengan instruksi pemilik. Komitmen 

yang diinginkan oleh pemilik adalah agar calon penerus sebagai anak laki-laki 

tertua di keluarga dapat belajar mengenai mengelola bisnis AC secara keseluruhan 

dari pemilik sehingga mampu mengambil alih bisnis ini secepatnya dan 

memajukannya agar menjadi lebih baik. Langkah yang diambil oleh calon penerus 

adalah belajar banyak hal yang berkaitan dengan AC misal pemasangan AC, 

reparasi AC dan juga karakteristik dari AC yang calon penerus jual. 

4.3.2.4 Loyalitas calon penerus pada aktivitas yang ada di perusahaan 

Loyalitas adalah upaya yang dilakukan untuk tetap berpegang teguh pada 

satu pendirian yang di tunjukan melalui sikap dan tindakan. Loyalitas dalam hal 

ini ialah kesetiaan terhadap bisnis keluarga yang merupakan kerja keras dari 

pendiri pada masa lalu. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Loyalitas calon penerus pada 

aktivitas yang ada di perusahaan maka telah dirangkum dan disimpulkan dengan 

hasil pemilik merasa Calon penerus tentu loyal pada bisnis keluarganya sendiri, 

pemilik menginginkan adanya loyalitas dalam hal mampu mempertahankan bisnis 

keluarga ini di masa yang akan datang, selain itu pemilik menginginkan calon 

penerus juga tetap loyal untuk mempekerjakan anggota keluarga, melibatkan 

anggota keluarga di dalam pekerjaan bisnis keluarga ini. Calon penerus 

menyatakan bahwa calon penerus pasti loyal, ini perusahaan keluarga calon 

penerus. Calon penerus sebenarnya ditawari untuk bekerja di sebuah perusahaan 

BUMN yang butuh asisten manajer, kemudian calon penerus ditawarkan untuk 

posisi tersebut, namun calon penerus menolaknya karena calon penerus ingin 

berkonsentrasi mengurus bisnis keluarga. 
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Pemilik dan calon penerus menilai bahwa calon penerus loyal dalam 

menjalankan bisnis keluarganya. Loyalitas calon penerus ini adalah karena bisnis 

ini adalah bisnis keluarganya sendiri sehingga calon penerus merasa berkewajiban 

mempertahankannya. Calon penerus sebenarnya ditawari untuk bekerja di sebuah 

perusahaan BUMN yang butuh asisten manajer, kemudian calon penerus 

ditawarkan untuk posisi tersebut, namun calon penerus menolaknya karena calon 

penerus ingin berkonsentrasi mengurus bisnis keluarga. Loyalitas yang diinginkan 

oleh pemilik adalah agar calon penerus tetap loyal untuk mempekerjakan anggota 

keluarga, melibatkan anggota keluarga di dalam pekerjaan bisnis keluarga ini. 

4.3.2.5 Kemampuan calon penerus dalam mengatasi perpecahan anggota 

keluarga 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kemampuan calon penerus dalam 

mengatasi perpecahan anggota keluarga maka telah dirangkum dan disimpulkan 

dengan hasil pemilik berharap tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga 

erlebih lagi dalam bisnis keluarga. Jika terjadi perselisihan, pemilik harapkan 

calon penerus mampu berperan menjadi penengah, menjembatani, memediasi 

perselisihan agar kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan baik. Namun dalam 

hal ini perlu ketegasan dari calon penerus, terutama ketika berbicara dengan orang 

yang lebih tua. Sedangkan calon penerus menyatakan calon penerus berusaha 

untuk menengahi perselisihan, untuk membuat semua orang senang dan masalah 

cepat berlalu, terutama yang sering timbul adalah salah paham saja, namun kita 

semua bersaudara jadi perselisihan harus selesai dengan win win solution. 

Pemilik dan calon penerus merasa bahwa calon penerus dapat berperan 

sebagai penengah, menjembatani, dan memediasi ketika timbul perselisihan antar 

anggota keluarga. Dengan adanya intervensi dari calon penerus, maka diharapkan 

agar kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan baik dengan win win solution. 

Selain itu dalam menyelesaikan suatu masalah, diperlukan ketegasan sehingga 

calon penerus lebih dihormati. 
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4.3.2.6 Konflik yang pernah dialami oleh calon penerus terkait dengan 

perusahaan 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Konflik yang pernah dialami oleh 

calon penerus terkait dengan perusahaan maka telah dirangkum dan disimpulkan 

dengan hasil pemilik menyatakan bahwa belum pernnah ada konflik yang serius 

sekali. Calon penerus menginginkan agar perusahaan mengikuti aturan yang ada 

sehingga tidak menservis dalam jangka waktu dua minggu, karena kerusakan 

disebabkan oleh pengguna, sehingga seharusnya pengguna discharge, namun 

pemilik menginginkan agar restoran tetap disservice free sebab merupakan 

pelanggan lama. Pada akhirnya calon penerus menservice dengan dicharge fee. 

Sedangkan calon penerus menyatakan calon penerus lebih suka mengalah ketika 

ada konflik, terutama jika calon penerus berkonflik dengan orang yang lebih tua. 

Calon penerus tetap harus mengalah sedikit, kemudian di jangka panjang akan 

memberikan pengertian bagi anggota keluarga bahwa apa yang kita lakukan 

semuanya untuk kepentingan perusahaan. 

Pemilik dan calon penerus merasa bahwa belum ada konflik yang serius 

yang terjadi. Calon penerus biasanya mengalah ketika terjadi konflik terutama 

ketika berkonflik dengan orang yang lebih tua. Calon penerus menginginkan agar 

perusahaan mengikuti aturan yang ada sehingga tidak menservis dalam jangka 

waktu dua minggu, karena kerusakan disebabkan oleh  pengguna, sehingga 

seharusnya pengguna discharge, namun pemilik menginginkan agar restoran tetap 

disservice free sebab merupakan pelanggan lama. Pada akhirnya calon penerus 

menservice dengan dicharge fee. Disini calon suksesor merasa bahwa calon 

suksesor harus mengalah sedikit, kemudian di jangka panjang akan memberikan 

pengertian bagi anggota keluarga bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk 

kepentingan perusahaan. 

4.3.2.7 Nilai – nilai dan tradisi keluarga yang tertanam pada calon penerus 

Sesuatu yang menunjukkan perbedaan dengan lainnya. Sesuatu yang 

diinformasikan dan diwariskan kepada keturunannya sebagai milik bersama, 

sehingga menjadi identitas bersama. 
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai Nilai – nilai dan tradisi keluarga 

yang tertanam pada calon penerus maka telah dirangkum dan disimpulkan dengan 

hasil pemilik merasa bahwa calon penerus sudah memahami nilai-nilai dan tradisi 

yang pemilik ajarkan. Tradisi dan nilai yang pemilik ajarkan adalah kita harus 

jujur terhadap pelanggan, kita memberikan servis apa adanya dan tidak menutup-

nutupi serta tidak mengurangi kualitas dari barang maupun jasa yang kita berikan 

walaupun harga jadi lebih mahal dari pesaing. Motto dari perusahaan adalah 

membantu pelanggan yang membutuhkan. Hal terutama yang pemilik ajarkan 

adalah setiap bisnis harus untung, itu prinsip utama, jadi aktivitas apapun dalam 

perusahaan, yang terpenting hasil akhirnya harus membawa profit untuk 

perusahaan. Sedangkan berdasarkan calon penerus, Nilai-nilai dan tradisi 

perusahaan sudah calon penerus pahami. Pemilik mengajarkan nilai-nilai 

perusahaan, dimana dalam melakukan aktivitas di perusahaan, calon penerus perlu 

untuk mengutamakan konsumen seperti memberikan servis yang terbaik bagi 

konsumen, seperti mengajari konsumen tentang cara menggunakan AC yang baik 

dan benar. Namun dari semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu yang 

harus diingat adalah aktivitas perusahaan harus menghasilkan keuntungan untuk 

perusahaan, yang terpenting dalam bisnis adalah kemampuan menghasilkan 

keuntungan. 

Pemilik dan calon penerus merasa bahwa calon penerus sudah memahami 

nilai-nilai dan tradisi yang pemilik ajarkan. Nilai perusahaan yang diajarkan oleh 

pemilik adalah consumer oriented dimana pekerjaan dilakukan dengan 

mengutamakan konsumen seperti memberikan servis yang terbaik bagi konsumen, 

seperti mengajari konsumen tentang cara menggunakan AC yang baik dan benar, 

selain itu perlu adanya kejujuran terhadap pelanggan dengan tidak mengurangi 

kualitas barang dan jasa yang diberikan ke pelanggan walaupun harga lebih mahal 

dari pesaing. Selain customer oriented, nilai yang diajarkan oleh pemilik adalah 

profit oriented, karena setiap aktivitas perusahaan didasarkan pada keinginan 

untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dijalankannya. 

. 
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4.4 Evaluasi Kesesuaian Kriteria Calon Penerus Menurut Pemilik Dan 

Menurut Calon Penerus 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat dibuat matriks evaluasi 

kesesuaian kriteria calon penerus sesuai dengan pandangan dari pemilik dengan 

calon penerus sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Kesesuaian Kriteria Faktor-Faktor Persiapan Dari Penerus Menurut 

Pemilik Dan Menurut Calon Penerus 

  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

Faktor-

faktor 

persiapan 

dari 

penerus 

Pendidikan 

formal 

terakhir yang 

ditempuh 

oleh calon 

penerus 

pemilik 

menginginkan 

untuk calon penerus 

meneruskan 

pendidikannya 

menjadi minimal 

jenjang S1 

Calon penerus 

merasa cukup 

dengan D3 listrik 

industri di polines 

Tidak sesuai, 

karena pemilik 

menginginkan 

calon penerus 

minimal S1 

untuk 

memperoleh 

pengetahuan 

yang lebih tinggi 

mengenai panel 

PLC, namun 

calon penerus 

merasa cukup 

dengan gelar D3 

Pelatihan 

yang pernah 

diikuti oleh 

pelatihan 

pemasangan AC, 

pelatihan 

pelatihan 

pemasangan AC, 

pelatihan 

Sesuai karena 

pemilik maupun 

calon penerus 
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  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

calon 

penerus yang 

terkait 

dengan 

bisnis 

keluarga 

melakukan 

identifikasi rangka 

AC 

melakukan 

identifikasi rangka 

AC dan juga 

mengidentifikasi 

lokasi yang tepat 

untuk memasang 

AC 

merasa calon 

penerus telah 

mengikuti 

pelatihan yang 

dibutuhkan 

seperti 

pemasangan AC 

Central, rangka 

AC dan 

positioning AC 

Pengalaman 

kerja calon 

penerus 

diperusahaan 

lain sebelum 

calon 

penerus 

bergabung 

dalam bisnis 

keluarga 

Pemilik merasa 

bahwa sebaiknya 

calon penerus 

bekerja di luar 

perusahaan keluarga 

calon penerus yang 

tidak memiliki 

keinginan untuk 

bekerja diluar 

perusahaan 

keluarga, calon 

penerus ingin 

mempelajari 

perusahaan 

keluarga 

Tidak sesuai 

karena pemilik 

merasa calon 

penerus 

sebaiknya dapat 

bekerja lebih 

dulu di luar 

perusahaan 

sehingga dapat 

mengerti 

mengenai 

tanggung jawab, 

sedangkan calon 

penerus merasa 

ingin lebih focus 

bekerja langsung 

di perusahaan 
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  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

Posisi 

jabatan awal 

yang 

diduduki 

calon 

penerus saat 

bekerja di 

perusahaan 

keluarga 

calon penerus tidak 

diberikan jabatan 

calon penerus tidak 

mendapatkan 

jabatan fungsional 

tertentu 

Sesuai karena 

calon penerus 

tidak diberikan 

jabatan tertentu 

dalam 

perusahaan 

Lama 

bergabung di 

dalam 

perusahaan 

keluarga 

10 tahun 10 tahun Sesuai, karena 

calon penerus 

sudah bergabung 

di perusahaan 

keluarga selama 

10 tahun 

Motivasi 

calon 

penerus 

bergabung di 

perusahaan 

calon penerus 

memiliki kebutuhan 

untuk berprestasi, 

sehingga berusaha 

dengan keras untuk 

menyelesaikan 

pekerjaannya 

sebaik-baiknya 

Motivasi yang 

calon penerus 

miliki selama ini 

untuk 

mempertahankan 

dan memajukan 

perusahaan 

keluarga yang 

dirintis dari bawah 

Sesuai karena 

ada kecocokan 

antara kebutuhan 

berprestasi calon 

penerus dengan 

keinginan untuk 

mempertahankan 

dan memajukan 

perusahaan 

keluarga yang 

dirintis dari 
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  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

bawah 

Persepsi diri 

calon 

penerus 

terhadap 

persiapan 

Calon penerus 

memiliki kesiapan 

sebagai penerus 

perusahaan keluarga 

karena sering 

terlibat dalam dan 

memberikan 

dampak yang cukup 

baik dalam 

perusahaan 

Calon penerus 

menyatakan untuk 

kemampuan calon 

penerus yakin 

calon penerus siap 

jika diberikan 

kesempatan 

Sesuai karena 

pemilik dan 

calon penerus 

yakin bahwa 

calon penerus 

sudah memiliki 

persiapan yang 

baik sebab 

terbukti sudah 

dipercaya oleh 

pemilik untuk 

menangani 

sebagian 

proyeknya 

 

Adanya ketidak sesuaian pandangan antara pemilik dengan calon penerus 

dalam hal pendidikan formal karena calon penerus merasa sudah cukup dengan 

menyelesaikan pendidikan pada D3 listrik industri di Polines, sedangkan pemilik 

menginginkan untuk calon penerus meneruskan pendidikannya menjadi minimal 

jenjang S1.  

Dalam hal pelatihan ada kesesuaian antara kriteria pemilik dan calon 

penerus merasa saat ini calon penerus telah melakukan pelatihan dengan baik.  

Berdasarkan pengalaman kerja calon penerus didapatkan ketidak sesuaian 

dimana pemilik merasa bahwa sebaiknya calon penerus bekerja di luar perusahaan 

keluarga, namun juga menginginkan agar calon penerus meneruskan bisnis 
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keluarganya. Sementara calon penerus tidak berkeinginan bekerja di tempat lain 

dan lebih ingin fokus dalam mempelajari perusahaan keluarganya.  

Berdasarkan posisi jabatan awal, didapatkan kesesuaian hasil, Pemilik dan 

calon penerus menyatakan bahwa calon penerus tidak mendapatkan jabatan 

fungsional tertentu, karena calon penerus diharapkan dapat menguasai 

keseluruhan operasional pekerjaan di perusahaan sehingga tidak hanya terpatok 

dalam salah satu posisi saja.  

Dalam indikator lama bergabung di perusahaan keluarga, didapatkan 

kesesuaian bahwa pemilik dan calon penerus menyatakan calon penerus telah 

bekerja di perusahaan sejak SMK selama 10 tahun.  

Berdasarkan motivasi calon penerus, didapatkan kesesuaian, calon penerus 

memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja dalam mempertahankan dan 

memajukan perusahaan keluarga.  

Dari indikator persepsi diri calon penerus didapatkan dua tidak kesesuaian  

dan lima kesesuaian, dari  hasil untuk yang tidak sesuai dengan keinginan dari 

pemilik yaitu pendidikan formal dan bekerja di luar perusahaan dapat ditutupi 

dengan pengalaman secara langsung yang dilakukan oleh calon penerus yang 

kurang lebih 10 tahun bergabung kedalam perusahaan sehingga merasa bahwa 

calon penerus siap sebagai penerus perusahaan keluarga karena sering terlibat 

dalam pembuatan keputusan dalam proyek tertentu.  

Tabel 4.2 

Kesesuaian Kriteria Faktor-Faktor Hubungan Keluarga Antara Anggota 

Keluarga Menurut Pemilik Dan Menurut Calon Penerus 

  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

Faktor-

faktor 

hubunga

n 

keluarga 

Intensistas 

dan bentuk 

komunikasi 

yang 

dilakukan 

Calon penerus 

selalu 

berkomunikasi 

dengan baik 

dengan keluarga 

Calon penerus 

memiliki 

komunikasi 

dengan anggota 

keluarga sangat 

Sesuai karena 

pemilik dan 

calon penerus 

merasa bahwa 

calon penerus 
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  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

antara 

anggota 

keluarga 

calon 

penerus 

terkait 

dengan 

bisnis 

keluarga 

dalam 

menjalankan 

bisnis keluarga 

ini 

baik terkait 

dengan bisnis 

keluarga ini 

selalu mampu 

untuk 

berkomunikasi 

dengan anggota 

keluarga 

lainnya terkait 

dengan bisnis 

keluarga 

Kepercayaa

n yang 

diberikan 

pada calon 

penerus dari 

pemilik 

perusahaan 

Pemilik sudah 

memberikan 

kepercayaan 

kepada calon 

penerus 

Calon penerus 

merasa sudah 

dipercaya untuk 

sebagian 

pekerjaan, 

terutama yang 

berhubungan 

dengan tender 

pada kantor 

pemerintahan 

serta 

pelaksanaan 

pemasangan AC 

pada proyek-

proyek 

pemerintahan 

tersebut 

Sesuai karena 

pemilik saat ini 

telah 

memberikan 

kepercayaan 

kepada calon 

suksesor untuk 

proyek yang 

berhubungan 

dengan kantor 

pemerintahan, 

rumah sakit dan 

proyek tender 

lainnya. 

Komitmen 

calon 

pemilik ingin 

agar calon 

calon penerus 

ingin 

Sesuai karena 

pemilik merasa 



58 
 

  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

penerus 

untuk 

menjalankan 

bisnis 

keluarga 

dengan baik 

penerus sebagai 

anak laki-laki 

tertua di 

keluarga dapat 

belajar mengenai 

mengelola bisnis 

AC secara 

keseluruhan dari 

pemilik sehingga 

mampu 

mengambil alih 

bisnis ini 

secepatnya 

mempertahanka

n perusahaan 

keluarga ini dan 

memajukannya 

menjadi lebih 

baik lagi 

bahwa calon 

penerus sudah 

berkomitmen 

untuk belajar 

mengenai 

pengelolaan 

bisnis AC dan 

mampu untuk 

mengambil alih 

serta 

memajukan 

perusahaan kea 

rah yang lebih 

baik lagi 

Loyalitas 

calon 

penerus 

pada 

aktivitas 

yang ada di 

perusahaan 

Calon penerus 

tentu loyal pada 

bisnis 

keluarganya 

sendiri, pemilik 

menginginkan 

adanya loyalitas 

dalam hal 

mampu 

mempertahanka

n bisnis keluarga 

ini di masa yang 

akan datang 

Calon penerus 

pasti loyal, ini 

perusahaan 

keluarga calon 

penerus 

Sesuai, karena 

calon penerus 

seharusnya 

loyal kepada 

perusahaan 

miliknya sendiri 
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  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

Kemampuan 

calon 

penerus 

dalam 

mengatasi 

perpecahan 

anggota 

keluarga 

pemilik 

harapkan calon 

penerus mampu 

berperan 

menjadi 

penengah, 

menjembatani, 

memediasi 

perselisihan agar 

kesalahpahaman 

dapat 

diselesaikan 

dengan baik 

calon penerus 

berusaha untuk 

menengahi 

perselisihan, 

untuk membuat 

semua orang 

senang dan 

masalah cepat 

berlalu, terutama 

yang sering 

timbul adalah 

salah paham saja 

Sesuai, karena 

harapan pemilik 

maupun calon 

penerus sama, 

alon penerus 

mampu 

berperan 

menjadi 

penengah, 

menjembatani, 

memediasi 

perselisihan 

agar 

kesalahpahama

n dapat 

diselesaikan 

dengan baik dan 

untuk membuat 

semua orang 

senang dan 

masalah cepat 

berlalu, 

terutama yang 

sering timbul 

adalah salah 

paham saja 

Konflik pemilik Calon penerus Sesuai karena 



60 
 

  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

yang pernah 

dialami oleh 

calon 

penerus 

terkait 

dengan 

perusahaan 

menyatakan 

bahwa belum 

pernnah ada 

konflik yang 

serius sekali, 

Hanya ada 

ketidak sesuaian 

pandangan 

antara calon 

penerus dengan 

pemilik 

mengenai cara 

pemasangan AC 

dan cara servis 

AC pada salah 

satu restoran 

menginginkan 

agar perusahaan 

mengikuti aturan 

yang ada 

sehingga tidak 

menservis dalam 

jangka waktu 

dua minggu, 

karena 

kerusakan 

disebabkan oleh 

pengguna, 

sehingga 

seharusnya 

pengguna 

discharge, 

namun 

menginginkan 

agar restoran 

tetap disservice 

free sebab 

merupakan 

pelanggan lama 

pemilik dan 

calon penerus 

memiliki 

kesamaan 

pandangan agar 

perusahaan 

mengikuti 

aturan yang ada 

sehingga tidak 

menservis 

dalam jangka 

waktu dua 

minggu 

Nilai – nilai 

dan tradisi 

keluarga 

yang 

calon penerus 

sudah 

memahami nilai-

nilai dan tradisi 

Nilai-nilai dan 

tradisi 

perusahaan 

sudah calon 

Sesuai karena 

calon penerus 

sudah 

memahami nilai 
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  Kriteria  

Variabel Item Pemilik Calon Penerus Kesesuaian 

tertanam 

pada calon 

penerus 

yang pemilik 

ajarkan 

penerus pahami dan tradisi 

perusahaan 

seperti 

kejujuran dan 

ketelitian 

 

Berdasarkan intensitas dan bentuk komunikasi, didapatkan keesuaian hasil 

bahwa calon penerus mampu menjalin komunikasi dengan keluarga dalam 

menjalankan bisnis keluarga dengan sangat baik terutama dengan pemilik, paman 

dan sepupu untuk masalah pekerjaan.  

Berdasarkan kepercayaan kepada calon penerus, adanya kesesuaian antara 

Pemilik dan calon penerus yang menyatakan bahwa calon penerus diberikan 

kepercayaan penuh oleh pemilik untuk menjalankan proyek-proyek yang penting 

seperti tender dalam kantor pemerintahan dan hotel.   

Berdasarkan komitmen calon penerus, ada kesesuaian yaitu Pemilik dan 

calon penerus merasa bahwa calon penerus selalu berkomitmen untuk 

menjalankan bisnis keluarganya karena merasa perusahaan ini sudah dibangun 

oleh orang tua dan keluarga sehingga perlu untuk dipertahankan.  

Ada kesesuaian loyalitas calon penerus menunjukkan bahwa Pemilik dan 

calon penerus menilai bahwa calon penerus loyal dalam menjalankan bisnis 

keluarganya. Loyalitas calon penerus ini adalah karena bisnis ini adalah bisnis 

keluarganya sendiri sehingga calon penerus merasa berkewajiban 

mempertahankannya.  

Ada kesesuaian Kemampuan calon penerus mengatasi perpecahan, 

Pemilik dan calon penerus merasa bahwa calon penerus dapat berperan sebagai 

penengah, menjembatani, dan memediasi ketika timbul perselisihan antar anggota 

keluarga.  
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Berdasarkan indikator konflik, Calon penerus biasanya mengalah ketika 

terjadi konflik terutama ketika berkonflik dengan orang yang lebih tua. Hal ini 

sesuai dengan pemilik yang menginginkan tidak ada konflik keluarga dalam 

pekerjaan.  

Berdasarkan nilai dan tradisi, Pemilik dan calon penerus merasa bahwa 

calon penerus sudah memahami nilai-nilai dan tradisi yang pemilik ajarkan yaitu 

customer oriented dan profit oriented. Hal ini dianggap sudah sesuai dengan 

keinginan pemilik yang menginginkan nilai dan tradisi perusahaan dipahami oleh 

calon penerus. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa dari faktor hubungan 

keluarga antar anggota keluarga semuanya telah sesuai dengan keinginan pemilik, 

pemilik menganggap calon penurus memilik tanggung jawab yang dapat dipenuhi 

baik dalam anggota keluarga maupun dalam perusahaan keluarga. Berdasarkan 

hasil evaluasi ini didapatkan hasil bahwa calon penerus sudah sesuai sebagai 

penerus perusahaan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


