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Lampiran 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMILIK 

Faktor persiapan penerus 

1. Sebagai pemilik pendidik formal terakhir yang anda inginkan dari calon 

penerus ? 

2. Apakah calon penerus mengikuti pelatihan dengan baik ? 

3. Sejauh ini apakah anda memiliki keinginan agar calon penerus bekerja 

diluar perusahaan keluarga ? 

4. Jabatan yang anda berikan kepada calon penerus waktu pertama kali 

bergabung di dalam perusahaan ? 

5. Berapa lama penerus bergabung dalam perusahaan keluarga?apakah 

menurut anda penerus sudah dapat mengelola perusahaan keluarga secara 

penuh ? 

6. Apakah calon penerus memiliki motivasi bergabung didalam bisnis 

keluarga ? 

7. Apakah anda melihat kesiapan pada calon penerus dalam menjalankan 

bisnis keluarga ? 

Faktor hubungan antar keluarga antara anggota keluarga 

1. Apakah calon penerus meiliki komunikasi yang baik dengan keluarga 

dalam menjalankan bisnis keluarga ? 

2. Apakah anda sudah memberikan kepercayaan kepada calon penerus ?  

3. Apakah calon penerus memilik komitmen dalam menjalankan bisnis 

keluarga ?  

4. Apakah calon penerus memilik loyalitas dalam menjalankan bisnis 

keluarga ?  

5. Hal apa yang anda harapkan dari calon penerus pada saat terjadi 

perselisahan antar anggota keluarga  ? 



68 
 

6. Konflik apa yang pernah dialami calon penerus  yang berkaitan dengan 

bisnis keluarga ?  

7. Apakah calon penerus suda memahami dengan baik nilai-nilai dan tradisi 

yang telah anda ajarkan saat menjalankan aktiviitas didalam perusahaan ? 

Faktor hubungan antar keluarga antara anggota keluarga 

1. Apakah anda memiliki komunikasi yang baik dengan keluarga terkait 

dengan bisnis keluarga ? 

2. Apakah anda memiliki komunikasi yang baik dengan keluarga terkait 

dengan bisnis keluarga ? 

3. Apakah anda memiliki komitmen dalam menjalankan perusahaan keluarga 

?  

4. Apakah anda memilik loyalitas yang cukup dalam menjalankan 

perusahaan keluarga ?  

5. Saat terjadi perselisahan antar anggota keluarga hal apa yang anda lakukan 

? 

6. Bagaimana cara anda menyikapi konflik yang terjadi didalam perusahaan 

keluarga ? 

7. Apakah anda telah memahami nilai-nilai dan tradisi yang telah 

diberitahukan oleh pemilik ? 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENERUS 

Faktor persiapan penerus 

1. Apakah pendidikan formal terakhir anda dirasa cukup untuk menjadi calon 

penerus ? 

2. Apakah pendidikan formal terakhir anda dirasa cukup untuk menjadi calon 

penerus ? 

3. Apakah anda memiiki keinginan untuk bekerja diluar perusahaan ? 

4. Apakah sebagai calon penerus pada saat awal masuk kedalam perusahaan 

keluarga langsung mendapatkan jabatan yang strategis ? 

5. Sudah berapa lama bekerja di perusahaan keluarga ?apakah di rasa cukup 

untuk dapat mengelola perusahaan keluarga secara menyeluruh ? 

6. Apakah anda memiliki motivasi bergabung kedalam perusahaan keluarga ? 
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7. Apakah anda memilik kesiapan menjadi penerus dengan kemampuan anda 

sekarang ? 

 

WAWANCARA DENGAN PEMILIK 

 

A: Selamat pagi pak, apa kabar? 

P : Kabar baik mas 

A: Pak, maksud saya hari ini kesini adalah untuk mengadakan wawancara 

berkaitan dengan skripsi saya seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya. 

Bisakah saya mohon waktunya untuk wawancara? 

P : Ya mas, silakan mas, saya ada waktu hari ini mas. 

A: Baik pak saya mulai ya pak 

A: Sebagai pemilik pendidik formal terakhir yang anda inginkan dari calon 

penerus? 

P :Calon penerus meneruskan studi ke jenjang berikutnya yang bersangkutan 

dengan perusahaan keluarga. Ini kan perusahaan listrik, jadi saya arahkan ke 

jurusan teknik listrik, tapi D3 aja, yang penting bisa langsung dibuat kerja bukan 

hanya teori aja. 

A: Apakah calon penerus mengikuti pelatihan dengan baik ? 

P :Sebagai pemilik saya melihat calon penerus selama ini sudah melakukan 

pelatihan dengan baik, walaupun terkadang membuat kesalahan. 

A: Sejauh ini apakah anda memiliki keinginan agar calon penerus bekerja diluar 

perusahaan keluarga? 

P :Tentunya saya menginginkan hal tersebut tetapi saya tidak dapat memaksa dia 

untuk bekerja diluar bisnis keluarga. Saya ingin dia berkembang lebih jauh, tapi 

masalahnya saya juga suka ada yang nerusin perusahaan yang saya udah rintis 

A: Jabatan yang anda berikan kepada calon penerus waktu pertama kali bergabung 

di dalam perusahaan? 
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P :Waktu pertama bergabung kedalam perusahaan dia tidak saya berikan jabatan, 

dia hanya membantu urusan perusahaan keluarga agar dia paham hal-hal yang ada 

didalam perusahaan. Ya kalau jabatan pimpinan kan yang penting statusnya aja 

A: Berapa lama penerus bergabung dalam perusahaan keluarga?apakah menurut 

anda penerus sudah dapat mengelola perusahaan keluarga secara penuh ? 

P :Sejak SMK dia sudah bergabung kedalam perusahaan keluarga, jika untuk 

mengelola secara penuh saya rasa penerus belum dapat melakukannya. Mungkin 

sekitar 5-6 tahunan lagi penerus sudah bisalah untuk memimpin secara mandiri. 

A: Apakah calon penerus memiliki motivasi bergabung didalam bisnis keluarga? 

P :Jika dilihat dari keinginan dan keingintahuaan calon penerus terhadap bisnis 

keluarga, calon penerus mempunya motivasi yang kuat untuk ikut andil dalam 

perusahaan keluarga. 

A :Apakah anda melihat kesiapan pada calon penerus dalam menjalankan bisnis 

keluarga ? 

P :Calon penerus memiliki kesiapan sebagai penerus perusahaan keluarga karena 

sering terlibat dalam dan memberikan dampak yang cukup baik dalam perusahaan 

A :Apakah calon penerus meiliki komunikasi yang baik dengan keluarga dalam 

menjalankan bisnis keluarga ? 

P :Calon penerus selalu berkomunikasi dengan baik dengan keluarga dalam 

menjalankan bisnis keluarga ini. Di dalam bisnis ini ada sepupu, paman dan juga 

saya yang lebih senior sehingga calon penerus selalu berkomunikasi dengan kami 

untuk meminta nasihat mengenai cara menjalankan bisnis yang baik 

A :Apakah anda sudah memberikan kepercayaan kepada calon penerus ?  

P :Saya sudah memberikan kepercayaan kepada calon penerus. 

A :Kepercayaan apa yang anda berikan kepada calon penerus ? 

P :Kepercayaan yang saya berikan antara lain adalah calon penerus saya 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 suksesor untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya tanpa 

bantuan saya. 
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A :Apakah calon penerus memilik komitmen dalam menjalankan bisnis keluarga ? 

P :Calon penerus berkomitmen dalam menjalankan bisnis keluarga, hal ini 

Nampak dari kesungguhannya untuk mau belajar mengenai bisnis AC dan 

menjalankan sesuai dengan instruksi saya. 

A :Komitmen apa yang anda inginkan dari calon penerus kepada bisnis keluarga ? 

P :Komitmen yang saya inginkan dari calon penerus pada bisnis keluarga ini 

adalah saya ingin agar calon penerus sebagai anak laki-laki tertua di keluarga 

dapat belajar mengenai mengelola bisnis AC secara keseluruhan dari saya 

sehingga mampu mengambil alih bisnis ini secepatnya. 

A :Apakah calon penerus memilik loyalitas dalam menjalankan bisnis keluarga ? 

P :Calon penerus tentu loyal pada bisnis keluarganya sendiri 

A :Dalam hal loyalitas hal apa yang anda inginkan dari calon penerus ? 

P :saya menginginkan adanya loyalitas dalam hal mampu mempertahankan bisnis 

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

penerus juga tetap loyal untuk mempekerjakan anggota keluarga, melibatkan 

anggota keluarga di dalam pekerjaan bisnis keluarga ini 

A :Hal apa yang anda harapkan dari calon penerus pada saat terjadi perselisahan 

antar anggota keluarga  ? 

P :Saya berharap tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga terlebih lagi 

dalam bisnis keluarga. Jika terjadi perselisihan, saya 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 

A :Konflik apa yang pernah dialami calon penerus  yang berkaitan dengan bisnis 

keluarga ? 

P :Belum pernnah ada konflik yang serius sekali, Hanya ada ketidak sesuaian 

pandangan antara calon penerus dengan paman nya mengenai cara pemasangan 

AC dan cara servis AC pada salah satu restoran. Calon penerus menginginkan 

agar perusahaan mengikuti aturan yang ada sehingga tidak menservis dalam 

jangka waktu dua minggu, karena kerusakan disebabkan oleh pengguna, sehingga 
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seharusnya pengguna discharge, namun paman menginginkan agar restoran tetap 

disservice free sebab merupakan pelanggan lama. 

A :Apakah calon penerus dapat mengatasi konflik dengan baik ? 

P :Pada akhirnya calon penerus menservice dengan dicharge fee. 

A :Apakah calon penerus suda memahami dengan baik nilai-nilai dan tradisi yang 

telah anda ajarkan saat menjalankan aktiviitas didalam perusahaan ? 

P :Sudah, calon penerus sudah memahami nilai-nilai dan tradisi yang saya 

ajarkan. Tradisi dan nilai yang saya 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 kita adalah membantu pelanggan yang 

membutuhkan. Hal terutama yang saya ajarkan adalah setiap bisnis harus untung, 

itu prinsip utama, jadi aktivitas apapun dalam perusahaan, yang terpenting hasil 

akhirnya harus membawa profit untuk perusahaan. 

A :Baik pak, sementara saya kira sudah cukup pak, terima kasih banyak atas 

waktunya pak 

P:Sama-sama
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WAWANCARA DENGAN PENERUS 

 

A: Halo mas, selamat pagi 

CP : Halo, selamat pagi 

A: Gini, aku mau wawancara bentar buat skripsiku bisa? 

CP :Bisa, bisa lah, gapapa, lama ga? 

A: Gak lah, ga lama-lama, tadi aku udah ketemu papahmu, udah aku wawancarain 

CP : Giliran nih jadinya 

A: Iya hehehe 

CP : Oke oke, mulai aja, mau nanya apa? 

A: Apakah pendidikan formal terakhir anda dirasa cukup untuk menjadi calon 

penerus ? 

CP :Saya merasa cukup dengan pendidikan formal terakhir yang jalani karena 

berhubungan dengan bisnis keluarg, pendidikan yang saya selesaikan D3 listrik 

industri di polines. 

A : Kok ga ambil S1? 

CP : Lah yang penting kan prakteknya, kalo S1 teori doang ngapain 

A: Siap mas, lanjut, sebagai calon penerus apakah anda menjalani pelatihan 

dengan baik ? 

CP :Ya jelaslah bro, aku loo. Tapi tetap aja beberapa kali bikin salah, kan masih 

belajar, kalo dah ga bikin salah kan ga perlu belajar, dewa bro 

A: Apakah anda memiiki keinginan untuk bekerja diluar perusahaan? 

CP :Saya tidak memiliki keinginan untuk bekerja diluar perusahaan keluarga, saya 

ingin mempelajari perusahaan keluarga. Enakan disini semua sudah tersedia, ga 

perlu mulai dari bawah lagi. 

A: Apakah sebagai calon penerus pada saat awal masuk kedalam perusahaan 

keluarga langsung mendapatkan jabatan yang strategis ? 

CP :Ndak mas, papah orangnya ketat. Aku tidak mendapatkan jabatan khusus 

pada saat awal masuk kedalam perusahaan keluarga, malah disuruh bokap ngikut 

ke proyek-proyek dengan karyawan lainnya. Proyeknya di daerah-daerah, mana 

ada daerah yang kecil-kecil sampai mesti nginep di mobil 
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A: Yah hitung-hitung pengalaman ya mas hahaha 

CP : Bener-bener 

A: Saat ini kamu udah berapa lama bekerja di perusahaan keluarga ?apakah di 

rasa cukup untuk dapat mengelola perusahaan keluarga secara menyeluruh ? 

CP :Yaaa kira-kira sudah 10 tahun saya bergabung dengan perusahaan keluarga, 

tetep ajalah, saya tahu merasa masih kurang dalam beberapa hal tetapi jika di 

berikan kesempatan saya siap. Kalo namane kepekso kan mau ndak mau mesti 

kudu siap ya to 

A : Betul, setuju mas. 

A:Lanjut ya, apakah anda memiliki motivasi bergabung kedalam perusahaan 

keluarga ? 

CP :mmm….ya ini kan bisnis keluarga dari papah, motivasi yang saya miliki 

selama ini untuk mempertahankan dan memajukan perusahaan keluarga yang 

dirintis dari bawah. Pokoknya gimana caranya mesti pertahanin sumber hidup gua 

A : Keren mas 

A: Oke….Apakah anda memilik kesiapan menjadi penerus dengan kemampuan 

anda sekarang? 

CP : Untuk kemampuan saya yakin saya siap jika di berikan kesempatan. 

A : Yakin mas? 

CP : Eee kok ndak percaya malahan? 

A : Sek, kemampuan e apa aja? 

CP : ya seperti kemampuan cari order, dapet pelanggan baru, dapat tender, 

kontrak dan jaringan luas. 

A :Lanjut mas, apakah anda memiliki komunikasi yang baik dengan keluarga 

terkait dengan bisnis keluarga ? 

CP : Saya memiliki komunikasi dengan anggota keluarga sangat baik terkait 

dengan bisnis keluarga ini. Saya berkomunikasi dengan paman dan sepupu untuk 

permasalahan dan penyelesaian masalah yang timbul di perusahaan. Saya juga 

selalu berkomunikasi dengan pemilik mengenai masalah yang berhubungan 

dengan strategi, misalnya strategi penentuan harga untuk masuk ke proyek tender 

pemerintahan. 
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A :Apakah anda dapat dipercaya sebagai calon penerus ? 

CP : Saya 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 

saya dipercaya sebagai calon penerus. 

A :Apakah anda memiliki komitmen dalam menjalankan perusahaan keluarga ? 

CP : Saya selalu berkomitmen untuk menjalankan perusahaan keluarga, karena 

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

sehingga saya akan berusaha untuk mempertahannkannya. 

A :komitmen apa yang selama ini anda pergang dalam menjalankan perusahaan 

keluarga ? 

CP : Komitmen yang saya pegang adalah saya ingin mempertahankan perusahaan 

keluarga ini dan memajukannya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu saya perlu 

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

dan juga karakteristik dari AC yang saya jual 

A :Apakah anda memilik loyalitas yang cukup dalam menjalankan perusahaan 

keluarga ? 

CP :Jelaslah, saya pasti loyal, ini perusahaan keluarga saya. 

A :Loyalitas apa yang anda sudah berikan ? 

CP :Ndak sombong lo, saya sebenarnya ditawari untuk bekerja di sebuah 

perusahaan yang butuh asisten manajer, kemudian saya ditawarkan untuk posisi 

tersebut, namun saya menolaknya karena saya ingin berkonsentrasi mengurus 

bisnis keluarga. 

A :Saat terjadi perselisihan antar anggota keluarga hal apa yang anda lakukan ? 

CP : Saya cinta damai jadi haruslah 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. 

A :Bagaimana cara anda menyikapi konflik yang terjadi didalam perusahaan 

keluarga ? 
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CP :Sing waras ngalah lah, apalagi kalo konfliknyasama orang yang lebih tua, sok 

tahu sisan, payah oq. Saya tetap harus mengalah sedikit, kemudian di jangka 

panjang akan memberikan pengertian bagi anggota keluarga bahwa apa yang kita 

lakukan semuanya untuk kepentingan perusahaan. 

A :Apakah anda telah memahami nilai-nilai dan tradisi yang telah diberitahukan 

oleh pemilik ? 

CP : Nilai-nilai dan tradisi perusahaan sudah saya pahami. Pemilik mengajarkan 

nilai-nilai perusahaan, dimana dalam melakukan aktivitas di perusahaan, saya 

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. 

A : Oke bro, thanks a lot, kelihatannya sudah cukup sementara ini 

CP : Sip bro, kabar-kabar aja kalau ada apa lagi 

A : Siap mas 
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