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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Bengkel Audi 

Bengkel Audi merupakan salah satu bisnis keluarga yang sedang mengalami 

masa transisi yaitu pemilik melakukan perencanaan suksesi pada bisnisnya. 

Bengkel Audi adalah bengkel restorasi jip yang didirikan pada tahun 1999 dan 

dikelola oleh Bapak Johan Budi sebagai pendiri bersama dengan istrinya. Bengkel 

Audi terletak di Jl. Puspowarno I/17, Semarang. Bengkel Audi merupakan bisnis 

keluarga kerena bersama dengan istrinya yaitu Ibu Erlinda sebagai bagian keuangan 

dan anak ke-2 nya yaitu Kenny sebagai calon suksesor, dan kini karyawan Bengkel 

Audi sudah mencapai 15 orang. Bengkel Audi adalah bengkel khusus restorasi jip 

Toyota Land Cruiser yang pertama. 

Bengkel restorasi jip khusus Toyota hardtop sulit ditemui hingga saat ini 

karena dalam merestorasi Toyota hardtop harus betul-betul mengenal anatomi dari 

mobil jip dan harus memiliki keterampilan yang baik. Pekerjaan yang dilakukan 

oleh bengkel Audi ini adalah mengembalikan kondisi mobil jip yang kurang baik 

menjadi mobil yang fungsional dan baru kembali. Proses pengerjaan di Bengkel 

Audi ini adalah melepas body, chasis, kaki-kaki dan pernak-pernik. Jika kondisinya 

masih bagus, perlengkapannya masih bisa dipakai dan dipasang, namun jika sudah 

tidak layak dapat diganti baru. Saat ini konsumen Bengkel Audi tidak hanya di 

Indonesia, namun juga di luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan order dari 

Belanda dan Belgia. Bengkel Audi memiliki standar operasional dan kualitas dalam 

setiap pekerjaann, contohnya dalam mencari sparepart harus mencari ke Jakarta, 

Singapura, Jepang, dan Amerika. 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Identifikasi kesiapan suksesor “Bengkel Audi” dilakukan dengan 

mengambil kesimpulan dari jawaban beberapa narasumber yaitu 5 orang, Johan 
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Budi (Direktur Utama/Pemilik), Kenny Budi (Calon suksesor), dan karyawan kunci 

dari Bengkel Audi yaitu Budi (Kepala bagian perakitan), Bambang (Kepala bagian 

mesin) dan Yanto (Kepala bagian finishing). Karyawan yang diambil adalah 

karyawan yang memegang peran kunci di Bengkel Audi yaitu kepala bagian 

perakitan, mesin dan bagian finishing. 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan R1  R2 R3 R4 R5 

Nama Johan 

Budi 

Kenny 

Budi 

Budi Bambang Yanto 

Jabatan Pemilik Calon 

suksesor 

Kepala 

bagian 

perakitan 

Kepala 

bagian 

mesin 

Kepala 

bagian 

finishing 

Usia      

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki 

Pendidikan SMA SMA SMA SMA SMA 

 

4.2 Analisis Proses Suksesi Pada “Bengkel Audi” 

Suksesi merupakan proses yang menyeluruh dan kompleks dengan adanya 

permulaan, perkembangan dan akhirnya mencapai kestabilan pada fase klimaks. 

Berdasarkan teori Atwood, maka proses suksesi ini akan dilakukan dalam empat 

tahapan proses yaitu persiapan, penilaian, pengembangan tokoh (suksesor) dan 

perencanaan proses suksesi. 

Berdasarkan proses sukses menurut teori Atwood tersebut, maka dapat 

diidentifikasi proses suksesi “Bengkel Audi” sebagai berikut:  
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4.2.1 Persiapan 

Indikator dari persiapan ini adalah : 

4. Pendidikan formal calon suksesor berpengaruh terhadap pengetahuannya. 

5. Pengenalan perusahaan keluarga terhadap calon suksesor sedini mungkin. 

6. Pemilik mampu mengkomunikasikan perencanaan proses suksesi proses 

suksesi kepada calon suksesor agar dapat mengembangkan kompetensinya 

dan menjaga tanggung jawab yang nantinya akan diberikan. 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang 

dari Johan Budi (Direktur Utama/Pemilik), Kenny Budi (Calon suksesor), dan 

karyawan kunci dari Bengkel Audi yaitu Budi (Kepala bagian perakitan), Bambang 

(Kepala bagian mesin) dan Yanto (Kepala bagian finishing) telah dirangkum dan 

disimpulkan dengan hasil bahwa pendidikan formal mempengaruhi kemampuan 

dari calon suksesor. Kemampuan calon suksesor yang dapat dipengaruhi oleh 

pendidikan formal adalah pendidikan formal dapat melatih calon suksesor untuk 

dapat mengelola, mengembangkan perusahaan dengan baik dan benar. 

Kemampuan yang diharapkan didapatkan oleh calon suksesor dari 

pendidikan formal yaitu pengembangan kreatifitas baik dalam segala aspek 

manajemen perusahaan. Kegunaan kemampuan yang didapatkan dari pendidikan 

formal bagi bisnis bengkel Audi  adalah dalam mempersiapkan calon suksesor 

untuk dapat siap menjadi suksesor sehingga dapat menjadi pemimpin yang baik. 

Calon suksesor sudah diperkenalkan pada Bengkel Audi sejak kecil, namun 

baru ikut aktif dalam pekerjaan sejak usia 16 tahun. Pemilik mengenalkan Bengkel 

Audi awalnya dengan mengajak calon suksesor untuk bermain ke bengkel agar 

terbiasa dengan lingkungan pekerjaan, kemudian mulai mengenalkan mengenai 

jenis-jenis jip, anatoni jip, bagian-bagian dari sparepart. kemudian mulai aktif terjun 

pada umur 16 tahun. 

Pemilik memberitahukan perencanaan suksesi kepada calon suksesor sejak 

calon suksesor berumur 16 tahun, hal ini diberitahukan agar calon suksesor lebih 

memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan juga berlatih untuk mulai ikut 

berperan dalam Bengkel Audi. Pemilik menyatakan bahwa calon suksesor akan 

diberikan kesempatan memimpin perusahaan secara mandiri ketika calon suksesor 
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telah mampu menguasai seluruh operasional bengkel. Pemilik mengungkapkan 

perencanaan yang akan dilakukan dalam menyerahkan kepemimpinan bengkel 

kepada calon suksesor dalam rencana 10-15 tahunan.  

Pemilik merasa dalam waktu 5 tahun yaitu pada usia 21 tahun, calon 

suksesor sudah menguasai seluruh operasional bengkel, kemudian 5 tahun ke 

depan, calon suksesor perlu belajar mengenai cara memantain pelanggan dan 

administrasi usaha karena saat ini keuangan dan pelayanan konsumen masih 

ditangani oleh pemilik. Pemilik merasa dalam 5 tahun ke depannya, pemilik akan 

meninggalkan bengkel dan hanya berperan sebagai penasihat saja. 

Calon suksesor mulai belajar mengenai anatomi jip, sparepart, body part, 

proses pekerjaan produksi restorasi jip. Dan saat ini calon suksesor sudah mulai ikut 

berperan dalam pekerjaan di Bengkel Audi. Tindakan yang dilakukan oleh calon 

suksesor setelah mengetahui adanya perencanaan suksesi tersebut adalah mulai 

belajar mengenai anatomi jip, sparepart, body part, proses pekerjaan produksi 

restorasi jip. Dan saat ini calon suksesor sudah mulai ikut berperan dalam pekerjaan 

di Bengkel Audi.  

 Calon suksesor sedang ikut andil 

dalam proses perakitan body jip yang sudah dicat. Calon suksesor masi belajar 

bagaimana cara pemasangannya dan juga calon suksesor dapat mengerti kesulitan 

apa saja dalam merakit mobil. 
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 Calon suksesor sedang mengatami 

proses pengerokan salah satu bagian dari jip. Disini calon suksesor ingin tahu 

bagaimana cara dan prosesnya.  

Gambar 4.1 

Tahap Persiapan 

 

4.2.2 Penilaian 

Indikator dari penilaian ini adalah : 

5. Komitmen dan hasrat dari calon suksesor untuk meneruskan perusahaan 

keluarga. 

6. Pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal, keterampilan yang 

diangap dapat menjalankan Bengkel Audi.  

7. Kemampuan untuk berfikir secara logis dan cepat, dan dapat memecahkan 

masalah dengan baik. 

8. Pandangan calon suksesor terhadap tujuan dan arah perusahaan. 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang 

dari Johan Budi (Direktur Utama/Pemilik), Kenny Budi (Calon suksesor), dan 

karyawan kunci dari Bengkel Audi yaitu Budi (Kepala bagian perakitan), Bambang 

(Kepala bagian mesin) dan Yanto (Kepala bagian finishing) terhadap variabel 

penilaian telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil atas indikator penilaian, 
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dapat diketahui bahwa calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis 

Bengkel Audi.  

Calon suksesor berkomitmen untuk meneruskan bisnis Bengkel Audi, hal 

ini dikarenakan calon suksesor merupakan anak laki satu-satunya sehingga merasa 

mempunyai tanggung jawab untuk menjadi penerus, selain itu dikarenakan calon 

suksesor memiliki ketertarikan dengan dunia otomotif terutama dunia jip. 

Komitmen ini juga ditunjukan dengan aktifnya calon suksesor ikut serta dalam 

pekerjaan di Bengkel Audi. Cara calon suksesor menunjukkan komitmennya 

tersebut dengan mengamati dan ikut turun tangan dalam pekerjaan di Bengkel Audi, 

kemudian calon suksesor saat ini juga dilatih untuk meng-handle beberapa 

customer sendiri. Sehingga calon suksesor dalam semakin matang dalam persiapan 

suksesi ini. 

Kemampuan yang perlu dimiliki calon suksesor yaitu dalam 

mengidentifikasi kondisi jip, mengestimasi biaya dan lama pengerjaan, 

mengestimasi banyaknya bahan baku, kemampuan dalam menarik konsumen. Saat 

ini calon suksesor sudah memiliki kemampuan tersebut, namun masih perlu banyak 

belajar. 

Calon suksesor mampu berpikir secara logis dan cepat, namun masih perlu 

banyak belajar dan lebih percaya diri. Calon suksesor mampu memecahkan masalah 

dengan baik, sehingga masih perlu banyak belajar dan menambah pengetahuan. 

Visi calon suksesor terhadap bisnis Bengkel Audi adalah menjadikan 

Bengkel Audi sebagai pilihan pertama untuk restorasi mobil jip di Indonesia 

bahkan di Luar Negri. Calon suksesor memandang bisnis Bengkel Audi sebagai 

bisnis yang menjanjikan di masa yang akan datang karena dalam restorasi jip 

ini tidak bisa sembarang orang dapat melakukan restorasi, harus mempunyai 

skill dan juga interesting yang tinggi dalam memahami anatoni jip, memiliki 

target market yang tepat. 

Usaha calon suksesor dalam mewujudkan visinya tersebut dengan membuat 

komunitas pecinta jip baik secara offline maupun secara online di social media. 

Untuk offline event, pemilik menangani sebagian event itu karena sebagian 

besar konsumen merupakan konsumen dengan usia yang hampir sama dengan 
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pemilik. Sedangkan untuk komunitas online di social media, calon suksesor 

yang lebih menguasainya karena jika lewat internet mencoba memasarkan spare 

parts mobil jip dan juga dapat mempromosikan Bengkel Audi. 

Salah satu event touring yang 

diadakan oleh TLCI Semarang. Disini calon suksesor ikut berpartisipasi dalam 

acara tersebut agar calon suksesor dapat lebih mengenal relasi dan menambah 

wawasan tentang jip. Selain itu agar dapat belajar cara menarik konsumen baru 

yang ingin merestorasi jip. 

 Calon suksesor ikut berpartisipasi 

juga di acara kontes yang diadakan oleh TLCI Semarang acara tersebut berlokasi di 
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Gor Wujil. Calon suksesor didampingi oleh pemilik bengkel audi agar lebih percaya 

diri dalam melayani konsumen yang ikut juga dalam acara tersebut.  

 Calon suksesor mengikuti acara 

fun rally yang diadakan oleh Akpol dalam memperingati HUT Akpol yang ke 72 

tahun. Calon suksesor juga dibimbing oleh pemilik agar dapat lebih bisa dekat 

dengan konsumen dimana yang memiliki karekter yang berbeda-beda dan juga agar 

selalu aktif didalam kegiatan acara jip. Agar Bengkel Audi juga dapat lebih dikenal 

tidak hanya di semarang saja tetapi bisa sampai di seluruh Indonesia. 

 Calon suksesor ikut turun tangan 

dalam perakitan mesin yang akan dipasang di mobil. Calaon suksesor juga 
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mendekatkan diri kepada para karyawan. Selain itu calaon suksesor juga mengamati 

proses dari perakitan mesin. 

4.2.3 Pengembangan tokoh (suksesor) 

Indikator dari pengembangan tokoh (suksesor) ini adalah : 

6. Kemandirian dan tekad calon suksesor tersebut untuk dapat menjalankan 

kepemimpinan pada Bengkel Audi. 

7. Kemampuan suatu individu dalam menempatkan posisinya dalam 

permasalahan atau apa yang dibutuhkan oleh pihak lain. 

8. Kemampuan anggota keluarga untuk memotivasi calon suksesor agar 

timbul kepercayaan dalam dirinya untuk menjalankan Bengkel Audi. 

9. Mendidik calon suksesor untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan rasa tanggung jawab . 

10. Mendorong suksesor untuk berfikir kreatif dan inovatif. 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 4 orang 

dari Johan Budi (Direktur Utama/Pemilik), Kenny Budi (Calon Suksesor), dan 2 

karyawan Bengkel Audi yang menjadi kepercayaan pemilik yaitu Bambang 

(Bagian Packing) dan Yanto (Bagian Administrasi) terhadap variabel 

pengembangan tokoh (suksesor) telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil 

atas indikator pengembangan tokoh, Calon suksesor saat ini belum mampu secara 

mandiri menjalankan kepemimpinan pada Bengkel Audi karena masih ada 

ketergantungan kepada pemilik dalam bagian administrasi keuangan, kemudian 

pengambilan keputusan dalam penerimaan order, dan juga pengambilan keputusan 

dalam perakitan yang bersifat customize. Calon suksesor memiliki tekad yang besar 

untuk mampu menjalankan kepemimpinan pada Bengkel Audi ini dengan 

kedisiplinannya dalam kehadirannya untuk ikut andil dalam pekerjaan di Bengkel 

Audi, sehingga calon suksesor dapat semakin matang untuk persiapan suksesi 

Bengkel Audi. 

Calon suksesor berusaha untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan, 

selalu berusaha untuk bijaksana, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan 

masalah. Calon suksesor mampu mengerti kebutuhan karyawan tidak hanya dalam 
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jumlah gaji yang diberikan, tapi juga sikap dalam memimpin karyawan dengan 

bijaksana, tidak melakukan diskriminasi dan berusaha dekat dengan karyawan. 

Anggota keluarga selalu memberikan motivasi kepada calon suksesor dalam 

menjalankan Bengkel Audi. Anggota keluarga terutama ibu selalu mendorong 

calon suksesor untuk bekerja lebih giat dan membantu terutama dalam memberikan 

motivasi yang menguatkan calon suksesor sehingga lebih percaya diri dalam 

menjalankan pekerjaannya.  

Pemimpin melatih calon suksesor untuk mampu menyelesaikan masalah 

dengan cara memberikan kepercaan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar 

dapat belajar menyelesaikan suatu masalah. Pemilik mengajarkan calon suksesor 

untuk tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mandiri, walau 

sebenarnya masih tetap dalam pengawasan pemilik. 

Cara direktur mendorong calon suksesor untuk berpikir kreatif dan inovatif 

adalah dengan cara memberikan pekerjaan dan proyek dengan masalah baru dan 

berbeda-beda restorasi yang ada di Bengkel Audi. Adanya permasalahan berbeda 

yang harus calon suksesor pecahkan ini membuat calon suksesor harus berpikir 

ekstra dalam penyelesaian setiap masalah dan mencari solusi baru sehingga mampu 

menyelesaikan setiap masalah yang ada pada restorasi jip. 

Bentuk berpikir kreatif dan inovatif itu akan timbul secara alami, terutama 

jika dalam kondisi mendesak dalam menghadapi masalah di suatu pekerjaan. 

Misalnya dalam sparepart karet angin-angin yang sulit didapat, kemudian dari 

masalah tersebut timbul ide untuk membuat karet angina-angin dari karet ban 

dalam. 
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Calon suksesor merekondisi 

kembali pernak-pernik jip yang kondisinya sudah tidak bagus dijadikan kembali 

seperti baru lagi kondisinya dengan cara diverseng. Yang sebelumnya pemilik 

belum menggunakan cara tersebut tetapi dengan cara di cat dengan warna yang 

mirip. 

 Calon suksesor sedang melayani 

konsumen yang sedang bingung dalam pemilihan warna untuk jip. Disini calon 
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suksesor memberikan masukan kepada konsumen pilihan warna yang masuk 

dengan anatomi sesuai dengan aslinya. 

 Calon suksesor sedang melayani 

konsumen yang sedang mengontrol hasi restorasi.  

  Calon suksesor sedang membantu 

dalam mengcustomize fender depan agar jarang ban dan fender tidak terlalu dekat. 

Karena rencana pemilik mobil ingin memasangan ban dan velg dengan ukuran 

besar calon suksesor disini mengambil keputusan untuk mengcustom.  

Gambar 4.3 

Tahap Pengembangan Tokoh 
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4.2.4 Perencanaan proses suksesi 

Indikator dari perencanaan proses suksesi ini adalah : 

4. Memikirkan arah bisnis di masa yang akan datang, peran suksesor dalam 

proses suksesi dalam operasional perusahaan. 

5. Melakukan proses pengasuhan (nurturing) dan pelatihan terhadap calon 

suksesor yang berkaitan dengan kasus dalam perusahaan, pendidikan dan 

pengalaman kerja yang akan terus dievaluasi secara berkala. 

6. Menyerahkan jabatan pimpinan kepada calon suksesor tersebut 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu 5 orang, 

Johan Budi (Direktur Utama/Pemilik), Kenny Budi (Calon suksesor), dan karyawan 

kunci dari Bengkel Audi yaitu Budi (Kepala bagian perakitan), Bambang (Kepala 

bagian mesin) dan Yanto (Kepala bagian finishing) terhadap variabel perencanaan 

proses suksesi telah dirangkum dan disimpulkan dengan hasil atas indikator 

perencanaan proses suksesi, arah bisnis Bengkel Audi yang akan datang adalah 

tetap pada bisnis restorasi jeep hardtop tua, namun calon suksesor berencana 

mengembangkan penjualan spare parts jeep hardtop secara online, terutama untuk 

spare parts yang cukup langka di Indonesia. Hal ini karena bengkel restorasi jeep 

adalah kekhasan Bengkel Audi yang membedakan Bengkel Audi dengan bengkel-

bengkel pesaingnya. Selain itu dengan berfokus pada satu bidang usaha saja akan 

membuat kompetensi bisnis Bengkel Audi semakin meningkat. 

Calon suksesor memiliki rencana menjadi pimpinan di Bengkel Audi di 

masa yang akan datang. Calon suksesor berencana untuk mengendalikan 

keseluruhan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Calon suksesor 

direncanakan akan mengambil alih kepemimpinan dalam 10 tahun ke depan. Alasan 

10 tahun ini adalah karena calon suksesor diharapkan lebih matang dalam pola 

pikirnya dan mendapatkan pengalaman yang cukup banyak sehingga dapat semakin 

kompeten dalam menjalankan bisnis Bengkel Audi ini. 

Proses pengasuhan terhadap calon suksesor dilakukan oleh pemilik sendiri 

yaitu dengan calon suksesor diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan 
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pekerjaan dengan diberikan arahan, calon suksesor diminta untuk langsung praktek 

dari ajaran dan arahan yang diberikan oleh pemilik. 

Metode pelatihan yang sesuai bagi calon suksesor adalah metode on the job 

training yaitu pelatihan sekaligus bekerja dalam bengkel. Jadi pelatihan yang 

diberikan adalah melihat dan menjalankan proses secara aktual. 

Menurut pemilik, waktu yang tepat bagi pimpinan untuk menyerahkan 

jabatannya kepada calon suksesor adalah dalam waktu 10 tahun. Sesuai dengan 

rencana jangka panjang, dalam lima tahun pertama, calon suksesor akan mulai 

dilepaskan untuk mengurus proyek restorasi jipnya sendiri dan mengetahui 

mengenai proses administrasi serta keuangan perusahaan. Kemudian dalam lima 

tahun berikutnya, calon suksesor akan mulai menjalankan seluruh perusahaan 

secara penuh dengan bantuan dari pemilik yang akan mundur dari jabatannya dan 

menjadi penasihat saja. 

Calon suksesor saat ini masih kurang memiliki pengalaman yang matang 

untuk menjadi pemimpin karena calon suksesor baru menguasai per bagian proses 

restorasi jip konsumen secara mandiri dan calon suksesor sering terburu-buru dalam 

mengambil keputusan. Maka dari itu calon suksesor masih butuh banyak belajar 

dan menambah pengalaman. 

 

  Dari proses perencanaan susksesi ini calon suksesor 

sudah membuat Instagram Bengkel Audi yang bertujuan agar Bengkel Audi dapat 
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lebih dikenal. Selain itu juga dijadikan sebagai pemasaran Bengkel Audi secara 

online agar tidak hanya dari mulut kemulut saja tapi juga dapat dikenal ke seluruh 

Indonesia bahkan sampai luar negeri. 

 

Calon suksesor menunjukan 

komitmennya dari hasil restorasi yang dihandle oleh calon suksesor. Walapun calon 

suksesor masih dibimbing oleh pemilik tapi calon suksesor dapat membuktikan 

kepada pemilik hasil dari proses yang sudah dijalankan selama ini. 

 

Gambar 4.4 

Tahap Proses Suksesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


