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BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Peneliti mendeskripsikan proses dan strategi suksesi menurut teori Handler 

dalam bisnis keluarga di Toko Mulya Abadi yang didapat dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut:  

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Toko Mulya Abadi merupakan toko listrik di Semarang yang didirikan oleh 

Nana (Marmini) pada tahun 2000. Dahulu toko ini hanya memiliki satu pusat yaitu  

Toko Mulya Abadi. Pada tahun 2003, pemilik meminjam uang ke bank untuk dapat 

mengembangkan tokonya. Toko yang dikembangkan berjumlah 3 toko (2 toko di 

Tembalang dan 1 toko di Ngaliyan). Cabang toko ini diteruskan oleh adik pemilik, 

karena pemilik memiliki anak-anak yang masih kecil dan belum bisa mengurus 

tokonya. Pada tahun 2010, pemilik membuka cabang baru dan menyerahkannya 

kepada anak pertamanya yaitu Nesya. Toko Mulya Abadi selain menjual listrik juga 

menjual beberapa peralatan rumah tangga seperti bantal, guling, sapu, kesed, dan 

lain-lain.  

Toko Mulya Abadi yang didirikan oleh Marmini/Nana merupakan pusat dari 

ketiga anak cabang Toko Mulya Abadi yaitu, Toko Mulya, Toko Surya Abadi, dan 

Toko Dian Mulya. Toko Mulya Abadi terletak di Jl. Tembalang Raya No.1 

(Prof.Sudarto No.1).  
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Cabang pertama dari Toko Mulya Abadi adalah Toko Mulya. Toko Mulya 

saat ini dikelola oleh anak dari pemilik Toko Mulya Abadi ibu Marmini yaitu Nesya 

Rani Kesuma. Toko Mulya sendiri terletak di Jl. Prof Sudarto No.31. 

Cabang kedua Toko Mulya Abadi adalah Toko Surya Abadi. Toko Surya 

Abadi saat ini dipegang oleh karyawan senior yang di percaya oleh ibu Marmini 

selaku pemilik sekaligus pendiri dari Toko Mulya Abadi. Karyawan yang dipercaya 

untuk mengelola toko tersebut adalah Yani. Toko Surya Abadi terletak di Jl. 

Banjarsari No. 4. 

Dan anak cabang yang ketiga dari Toko Mulya Abadi adalah Toko Dian 

Mulya. Toko Dian Mulya saat ini dipegang oleh karyawan senior yang dipercaya 

untuk dapat mengelola toko tersebut. Dia adalah Nani,karyawan yang dipercaya oleh 

pemilik untuk dapat mengelola Toko Dian Mulya. Toko Dian Mulya terletak  

Jl. Hamka No.1 
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Gambar 4.1. Toko Mulya Abadi 
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Gambar 4.2. Produk yang dijual di Toko Mulya Abadi 

 

Gambar 4.3. Toko Dian Mulya 
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Gambar 4.4. Produk yang dijual di Toko Dian Mulya 

 

 

Gambar 4.5. Toko Surya Abadi  

 



 

31 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Produk yang dijual di Toko Surya Abadi  
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Gambar 4.7. Toko Mulya  
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan kepada 1 pemilik, 1 anak 

dan 2 karyawan senior. Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata 

responden yang menjadi pemilik pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan 

yaitu berjumlah 1 orang berusia 46 tahun dan sudah menikah. Responden anak (calon 

suksesor) berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan usia 26 tahun, 

berpendidikan SMA, dan karyawan senior berjenis kelamin perempuan 2 orang. 

Karyawan senior pada Toko Mulya Abadi berpendidikan SMA, berusia 40 tahun, 42 

tahun, dan sudah menikah.   

 

4.3. Kondisi Bisnis Toko Mulya Abadi 

Kondisi bisnis terdiri dari transisi terjadi ketika organisasi relatif "sehat", 

artinya perusahaan mengalami peningkatan laba dan penjualan, pendiri pindah secara 

bertahap menjauh dari keterlibatan aktif dalam operasi perusahaan, artinya pemilik 

secara perlahan melepaskan usahanya dan membimbing calon penerus 

mengembangkan usaha, ada program pelatihan dan sosialisasi yang berkembang 

dengan baik untuk penerus, artinya terdapat program dan sosialisai untuk penerus 

untuk dapat mengambangkan usaha, dan ada hubungan interdependen antara pendiri 

dan penerus mereka, artinya pemilik tidak bergantung pada calon penerus untuk 

mengambangkan usaha. Masing-masing dari elemen tersebut akan dianalisa 

berdasarkan data yang didapat. Untuk mengetahui tanggapan pemilik mengenai 

persiapan suksesi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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a. Transisi terjadi ketika organisasi relatif "sehat", artinya perusahaan 

mengalami peningkatan laba dan penjualan.  

Tabel 4.1 Tanggapan Responden Mengenai   

Transisi terjadi ketika organisasi relatif "sehat" 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa  pemilik menyerahkan 

toko ini pada anak saat keadaan toko mengalami peningkatan, dan mengambil 

hutang bank, setelah itu anak yang diserahi toko baru juga harus merintis dari 

awal, meskipun demikian, ada beberapa konsumen lama yang kemudian 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 (karyawan 

1) 

K2 (Karyawan 

2) 

KESIMPULAN  

1 Apakah 

transisi terjadi 

ketika 

organisasi 

relatif "sehat" 

(mengalami 

peningkatan 

laba dan 

penjualan)? 

Ya, karena 

dengan kondisi 

toko ramai dan 

ada peningkatan 

laba yang kira-

kira pertahunnya 

10% maka saya  

berani untuk 

hutang bank yang 

saya gunakan 

untuk membuka 

cabang baru untuk 

anak-anak saya. 

Tetapi karena 

anak-anak saya 

masih belum 

mampu 

memegang toko 

tersebut maka 

saya 

mempercayakan 

cabang toko saya 

kepada para 

karyawan senior 

yang dari awal 

sudah bekerja 

dengan saya. 

Ya, karena dengan 

keadaan toko Mulya 

Abadi ramai saya di 

bukakan cabang yang 

baru oleh mamah 

saya jadi para 

konsumen sudah 

menjadi pelanggan 

toko Mulya Abadi 

dapat mengetahui 

cabang terdekat yang 

ada di sekitar rumah 

mereka jadi tidak 

perlu jauh jauh ke 

toko Mulya Abadi 

dan hal ini juga 

membuat laba   di 

toko yang saya 

pegang yaitu toko 

Mulya meningkat 

karena pelanggan-

pelanggan yang 

sudah menjadi 

pelanggan tetap di 

toko Mulya Abadi. 

Ya, selama ini 

toko sering 

ramai kadang 

sampai 

kewalahan 

mengurus 

pelanggan 

yang datang 

dan kita semua 

juga sering 

lembur. maka 

dari itu karena 

toko sering 

ramai saya di 

bukakan 

cabang baru 

oleh pemilik 

dan di percaya 

untuk 

memegang 

cabang baru 

yaitu toko 

Surya Abadi 

Ya, tokonya 

ramai dan 

biasanya hari 

sabtu minggu 

sering lembur. 

karena toko 

ramai terdapat 

penambahan 

jumlah 

karyawan 

untuk bekerja 

di toko ini dan 

karena 

peningkatan 

laba yang 

meningkat 

terus menerus 

saya di 

bukakan 

cabang baru 

oleh pemilik 

dan di percaya 

memegang 

cabang baru 

yaitu toko 

Dian Mulya 

Transisi  terjadi 

ketika 

organisasi relatif 

"sehat" 

(mengalami 

peningkatan 

laba dan 

penjualan ). 
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berbelanja di cabang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa transisi Toko 

Mulya Abadi terjadi ketika organisasi relatif "sehat", artinya perusahaan 

mengalami peningkatan laba dan penjualan. Perusahaan mengalami 

peningkatan omset 10% setiap tahunnya dan barang yang dijual lebih 

bervariasi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan konsumen.  Hasil ini 

sudah sesuai dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa transisi 

terjadi ketika organisasi relatif sehat. 

b. Pendiri pindah secara bertahap menjauh dari keterlibatan aktif dalam operasi 

perusahaan, artinya pemilik secara perlahan melepaskan usahanya dan 

membimbing calon penerus mengembangkan usaha  
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Tabel 4.2 Tanggapan Responden Mengenai  Pendiri pindah secara bertahap 

menjauh dari keterlibatan aktifdalam operasi perusahaan 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pemilik melepaskan toko 

Mulya Abadi pada anak secara perlahan dan dibimbing dengan baik untuk 

menjalankan toko  Mulya Abadi. Jadi pendiri pindah secara bertahap menjauh 

dari keterlibatan aktif dalam operasi perusahaan, artinya pemilik secara 

perlahan melepaskan usahanya dan membimbing calon penerus 

mengembangkan usaha. Pemilik melepaskan perlahan dengan cara dibimbing 

dan diawasi, lalu  secara terus menerus tetap dibimbing, hingga pada akhirnya 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 (Karyawan 

1) 

K2 

(Karyawan 2) 

KESIMPULAN  

2.  Apakah Anda 

akan pindah 

secara bertahap 

menjauh dari 

keterlibatan 

aktif dalam 

operasi 

perusahaan? 

Ya, 

melepaskan 

secara 

perlahan dan 

membimbing 

anak-anak 

serta karyawan 

saya dengan  

baik. Agar di 

saat yang tepat 

saya bisa 

berhenti 

terlibat dalam 

operasi 

perusahaan ini. 

Dan dapat 

mempercayaka

n semua 

urusan toko 

kepada anak-

anak saya 

Ya, karena saya 

dibimbing sejak 

SD dan karena 

itu maka saya 

sudah banyak 

mengetahui 

banyak hal yang 

terdapat pada 

toko listrik yang 

di jalankan oleh 

orang tua saya. 

Selain itu 

sekarang saya 

juga sudah di 

percayakan 

untuk 

memegang toko 

Mulya yang di 

mana cabang 

dari toko Mulya 

Abadi 

Ya, pemilik 

akan 

berpindah 

secara 

bertahap 

karena dari 

awal pemilik 

sudah 

memikirkan 

semuanya 

dimana di 

waktu yang 

tepat cabang 

dari tokonya 

akan di 

serahkan 

kepada anak-

anaknya. 

Ya,  setau 

saya akan 

berpindah 

secara 

bertahap 

karena anak-

anak pemilik 

sering diajak 

ke toko dan 

diajarkan 

perlan-pelan 

cara melayani 

konsumen 

dan sering 

menemani 

kalau sedang 

brefing 

karyawan, 

agar 

kedepannya 

anak pemilik 

tau tentang 

keadaan 

tokonya. 

Pemilik 

melepaskan toko 

Mulya Abadi 

pada anak secara 

perlahan dan 

dibimbing 

dengan baik 

untuk 

menjalankan 

toko  Mulya 

Abadi 
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ketika calon suksesor sudah paham dan menguasai Toko maka saat itu akan di 

percayakan dan dilepas oleh pemilik Toko Mulya Abadi. Hasil ini sudah 

sesuai dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa pendiri pindah 

secara bertahap menjauh dari keterlibatan aktif dalam operasi perusahaan. 

c. Ada program pelatihan dan sosialisasi yang berkembang dengan baik untuk 

penerus, artinya terdapat program dan sosialisai untuk penerus untuk dapat 

mengambangkan usaha 

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Mengenai  Ada program pelatihan dan 

sosialisasi yang berkembang dengan baik untuk penerus 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa  ada program pelatihan dan 

sosialisasi untuk anak agar dapat mengembangkan toko Mulya Abadi lebih 

baik. Penerus telah dilatih sejak kecil jadi mengetahui seluk beluk tentang alat 

listrik dan elektronik. Jadi ada program pelatihan dan sosialisasi yang 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 (Karyawan 1) K2 (Karyawan 2) KESIMPULAN  

3.  Apakah Anda 

memberikan 

program 

pelatihan dan 

sosialisasi yang 

berkembang 

dengan baik 

untuk penerus 

Anda? 

Ya, ada 

sosialisasi 

seperti 

mengajari 

anak secara 

perlahan sejak 

kecil diajak 

untuk ke toko 

untuk 

membantu 

sehingga anak 

sudah paham 

dengan kondisi 

toko dan akrab 

dengan 

pegawai. 

Jelas ada, 

karena dari 

kecil sudah 

dilatih untuk 

membantu di 

Toko Mulya 

Abadi jadi 

sudah paham 

tentang toko 

listrik sejak 

kecil dan 

tentang jual 

beli alat listrik 

atau 

elektronik. 

Ya, ada sering 

diajari oleh 

pemilik cara 

mengembangkan 

toko dan  nanti 

juga akan 

diajarkan kepada 

anak pemilik toko 

agar nantinya 

anak pemilik  

sudah mengerti 

dengan keadaan 

toko yang akan 

dia pegang atau 

diberikan kepada 

dia. 

Ya, dari kecil 

anak-anak 

pemilik sudah 

diajarin dan 

dikenalkan 

dengan pegawai 

toko, dan nanti 

ada saatnya juga 

anak pemilik toko  

diajarkan agar 

kedepannya bisa 

memegang dan 

mengembangkan 

toko, supaya 

terbiasa dengan 

keadaan toko. 

Ada program 

pelatihan dan 

sosialisasi untuk 

anak agar dapat 

mengembang-

kan toko Mulya 

Abadi lebih baik 
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berkembang dengan baik untuk penerus, artinya terdapat program dan 

sosialisai untuk penerus untuk dapat mengambangkan usaha. Pemilik sering 

mengikuti seminar tentang kewirausahaan, atau workshop dan mengikuti 

sebuah grup WhatsApp yang terdiri dari beberapa pengusaha yang dikenal, 

sehingga dapat saling memberikan informasi dan sharing. Hasil ini sudah 

sesuai dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa ada program 

pelatihan dan sosialisasi yang berkembang dengan baik untuk penerus. 

d. Ada hubungan interdependen antara pendiri dan penerus mereka, artinya 

pemilik tidak bergantung pada calon penerus untuk mengembangkan usaha 

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai  Ada Hubungan Interdependen 

Antara Pendiri dan Penerus Mereka 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 

(Karyawan 1) 

K2 (Karyawan 2) KESIMPULAN  

4. Apakah Anda 

memiliki 

hubungan 

interdepende

n antara 

Anda dan 

penerus Anda 

(pemilik 

tidak 

bergantung 

pada calon 

penerus 

untuk 

mengembang

kan usaha)? 

Tidak, karena 

belum 

sepenuhnya 

mempercaya

kan pada 

anak dan 

saya yang 

masih 

bertanggung 

jawab penuh 

akan 

keberhasilan 

toko ini. 

Tidak karena 

orang tua 

saya yang 

masih 

bertanggung 

jawab untuk 

toko Mulya 

Abadi bahkan 

produk yang 

dijual  di toko 

Mulya Abadi 

lebih lengkap 

dari semua 

cabang yang 

ada. 

Tidak,   

karena 

pemilik 

masih bisa 

menjalankan 

tokonya 

sendiri dan 

memiliki 

tanggung 

jawab untuk 

mengembang

kan tokonya 

sebelum toko 

di serahkan 

kepada anak-

anaknya. 

Tidak,  pemilik 

selama ini tidak 

bergantung pada 

anaknya, pemilik 

bisa menjalankan 

dan mengatur 

semuanya sendiri 

dengan 

bejalannya waktu 

anak-anak dari 

pemilik sekarang 

sudah mulai 

untuk membantu 

pemilik 

menjalankan 

tokonya. 

Pemilik tidak 

bergantung pada 

anak untuk 

memajukan toko 

ini karena masih 

menjadi 

tanggung 

jawabnya. 
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa  pemilik tidak bergantung pada 

anak untuk memajukan toko ini karena masih menjadi tanggung jawabnya. Mungkin 

nanti akan ada saatnya pemilik toko akan sepenuhnya percaya terhadap anak-anaknya 

untuk memegang toko yang diberikan dari orangtuanya ini. Jadi ada hubungan 

interdependen antara pendiri dan penerus mereka, artinya pemilik tidak bergantung 

pada calon penerus untuk mengembangkan usaha. Pemilik termasuk orang yang 

mandiri dalam mengembangkan usahanya, sehingga tidak perlu bergantung kepada 

calon penerusnya. Pemilik memiliki prinsip untuk memajukan usahanya, sehingga 

saat ini pemilik tidak bergantung pada anak pemilik  dalam menjalankan usahanya. 

Hasil ini sudah sesuai dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan independen antara pendiri dan penerus mereka. 

 

4.4. Kondisi Keluarga 

Kondisi keluarga terdiri keluarga berbagi pandangan umum tentang ekuitas, 

artinya pemilik memiliki pandangan yang baik untuk memajukan usaha, keluarga 

telah merencanakan untuk keadaan darurat dan kemungkinan lainnya, artinya pemilik 

memiliki rencana untuk kedepan agar usaha tetap berjalan dan tidka mengalamani 

penurunan atau kebangkrutan, keluarga telah mengembangkan mekanisme untuk 

menyelesaikan konflik, artinya pemilik berusaha untuk selalu dapat menyeledaiakn 

konflik dan tidak memperpanjang masalah, keluarga berbagi tujuan yang lebih tinggi, 

artinya selain mengedepankan keluarga pemilik juga memiliki tujuan bersama dengan 

para karyawan, kepercayaan tinggi ada di antara anggota keluarga, artinya keluarga 
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selalu percaya dan mendukung setiap keputusan yang diambil. Masing-masing dari 

elemen tersebut akan dianalisa berdasarkan data yang didapat. Untuk mengetahui 

tanggapan pemilik mengenai persiapan suksesi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

a. Keluarga berbagi pandangan umum tentang ekuitas, artinya pemilik memiliki 

pandangan yang baik untuk memajukan usaha 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Keluarga Berbagi Pandangan 

Umum Tentang Ekuitas. 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel diatas, pemilik toko selalu berbagi pandangan 

kepada para karyawan senior demi kemajuan toko. Agar kedepannya bisa 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 

(Karyawan 1) 

K2 

(Karyawan 2) 

KESIMPULAN  

1 Apakah Anda 

dan keluarga 

sering berbagi 

pandangan 

umum tentang 

ekuitas ? 

Ya, karena 

dengan kondisi 

toko ramai 

ataupun toko 

sepi harus ada 

pengarahan dan 

saling sharing 

demi kemajuan 

toko ini dan 

semua cabang 

yang ada. 

Ya, karena itu 

penting orangtua 

saya sering 

berkomunikasi 

dengan saya dan 

itu dapat 

menambah 

wawasan untuk 

pandangan  cara 

memajukan toko 

kedepannya mau 

bagaimana. 

Ya, keluarga 

pemilik 

kadang 

datang kesini 

untuk ikut 

membantu 

dan 

memberikan 

kita saran-

saran untuk 

memajukan 

toko ini agar 

kedepannya 

bisa lebih 

berkembang. 

Ya, pemilik 

dan keluarga 

sering 

berbagi 

pandangan 

untuk 

bersama 

sama 

memjukan 

toko yang di 

pegang oleh 

pemilik dan 

toko-toko 

cabangnya. 

Agar semua 

toko pemilik 

bisa 

berkembang 

untuk 

kedepannya.  

Pemilik selalu 

berbagi 

pandangan 

kepada para 

karyawan dan 

anaknya  demi 

kemajuan toko 

kedepannya 
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lebih baik lagi. Dan para karyawan senior selalu dihimbau agar selalu 

memiliki pandangan yang luas terhadap para pembeli, agar tidak mudah 

marah ketika konsumen komplain dan sebagainya. Jadi keluarga berbagi 

pandangan umum tentang ekuitas, meliputi modal yang dimiliki, kondisi 

keuangan, artinya pemilik memiliki pandangan yang baik untuk memajukan 

usaha. Pemilik mengajarkan untuk selalu sabar dan menjadikan pembeli 

sebagai seorang raja atau ratu. Semisal ada pembeli yang suka bertanya maka 

karyawan senior atau penerus harus dapat menjelaskan dengan baik sampai 

pembeli merasa paham dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Hasil ini 

sudah sesuai dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa keluarga 

berbagi pandangan umum tentang ekuitas. 

b. Keluarga telah merencanakan untuk keadaan darurat dan kemungkinan 

lainnya, artinya pemilik memiliki rencana untuk kedepan agar usaha tetap 

berjalan dan tidak mengalamani penurunan atau kebangkrutan. 
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Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Keluarga Telah 

Merencanakan Untuk Keadaan Darurat Dan Kemungkinan Lainnya 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, pemilik toko mempunyai rencana untuk 

kedepannya agar bagaimana toko tersebut terus berjalan, dan mengantisipasi 

agar tidak mengalami kebangkrutan dan penurunan penjualan yang drastis. 

Maka para karyawan juga ikut serta mempromosikan toko ini agar banyak 

dikenal dikalangan konsumen. Jadi keluarga telah merencanakan untuk 

keadaan darurat dan kemungkinan lainnya, artinya pemilik memiliki rencana 

untuk kedepan agar usaha tetap berjalan dan tidak mengalamani penurunan 

atau kebangkrutan. Pemilik selalu mengusahakan untuk dapat terus 

mempertahankan dan mengembangkan usaha ini. Pemilik selalu mencari 

informasi terbaru dan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pembeli. 

Misalnya melakukan promosi yang akan dilakukan melalui penyebaran brosur  

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 (karyawan 

1) 

K2 (Karyawan 

2) 

KESIMPULAN  

2 Apakah Anda 

dan keluarga 

telah 

merencanakan 

untuk keadaan 

darurat dan 

kemungkinan 

lainnya? 

Ya, untuk rencana 

pasti ada untuk 

mengantisipasi 

saat toko 

mengalami 

kerugian atau 

bangkrut, 

sebelumnya juga 

mempunyai 

simpanan uang 

jika suatu saat 

keadaan darurat 

terjadi.  

Ya, masih terus 

merencanakan 

untuk memajukan 

toko ini dengan 

banyak promosi 

di sekitar sini agar 

para konsumen 

bisa tau dengan 

adanya toko 

listrik ini 

Ya, ada  

pemilik telah 

memberikan 

saran kepada 

semua 

karwayannya 

dengan banyak 

menyebar 

brosur agar 

para konsumen 

yang belum 

tau bisa lebih 

tau toko ini 

kedepannya 

agar bisa terus 

ramai. 

Ya, pasti ada  

semua karwayan 

dan pemilik 

bisanya 

memberikan 

promo atau 

memberikan 

potongan harga 

jika 

pembeliannya 

mencapai 

ketentuan 

tertentu atau 

pembeli 

meminta 

potongan harga. 

Pemilik memilliki 

rencana untuk 

kedepannya, 

bagaimana agar 

toko ini tetap 

terus berjalan di 

kemudian hari 

dan tidak akan 

mengalami 

penurunan 

ataupun 

kebangkrutan. 
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dan media sosial untuk memperluas pangsa pasar. Hasil ini sudah sesuai 

dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa keluarga telah 

merencanakan untuk keadaan darurat dan kemungkinan lainnya. 

c. Keluarga telah mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik, 

artinya pemilik berusaha untuk selalu dapat menyelesaikan konflik dan tidak 

memperpanjang masalah. 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Keluarga Telah Mengembangkan 

Mekanisme Untuk Menyelesaikan Konflik 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, pemillik toko selalu mengajarkan hal yang baik. 

Seperti halnya selalu menyikapi suatu konflik dengan baik agar tidak saling 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 

(karyawan 

1) 

K2 

(Karyawan 2) 

KESIMPULAN  

3 Apakah Anda 

dan keluarga 

telah 

mengembangkan 

mekanisme 

untuk 

menyelesaikan 

konflik? 

Ya, karena itu 

harus ada karena 

dapat 

mengharmonis-

kan satu dengan 

yang lainnya, 

agar tidak 

memperpanjang 

masalah dari 

konsumen 

ataupun para 

karyawan 

Ya, memang sudah 

ada 

pengembangannya 

supaya saling 

memahami dan 

tidak banyak salah 

paham antara satu 

dengan yang 

lainnya jadi ketika 

ada konflik yang 

terjadi harus cepat-

cepat di selesaikan 

agar tidak 

mempengaruhi di 

dalam kinerja 

melayani 

konsumen. 

Ya, ada, 

kalau ada 

masalah 

pemilik 

memberi-

tahu kita 

jalan 

keluarnya  

dan kita 

juga di 

beritahu 

agar 

mengajar-

kan hal ini 

juga kepada 

karyawan 

yang lain 

Ya, ada sih 

kita sering 

diberitahu 

bagaimana 

cara 

menyikapi 

suatu 

masalah atau 

konflik 

dengan 

konsumen 

ataupun 

dengan 

karyawan 

lainnya 

Pemilik selalu 

memberitahu 

atau mengajak 

para karyawan 

untuk bisa 

menyelesaikan 

suatu konflik 

dengan cara 

tidak 

memperpanjang 

masalahnya. 
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salah paham antara satu dengan yang lainnya, dan hal itu juga diberlakukan 

kepada anak-anak sang pemilik toko tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh pemilik Toko 

Mulya Abadi adalah melalui musyawarah mufakat dan menghindari konflik. 

Jadi keluarga telah mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik, 

artinya pemilik berusaha untuk selalu dapat menyelesaikan konflik dan tidak 

memperpanjang masalah. Pemilik tidak termasuk orang yang suka 

memperpanjang masalah, jika ada masalah yang terjadi pemilik segera 

mencari tahu penyebabnya dan mencari jalan keluar atau solusi, sehingga 

masalah itu cepat selesai dan mendapatkan solusinya. Hasil ini sudah sesuai 

dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa keluarga telah 

mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik. 

d. Keluarga berbagi tujuan yang lebih tinggi, artinya selain mengedepankan 

keluarga pemilik juga memiliki tujuan bersama dengan para karyawan. 
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Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Keluarga Berbagi Tujuan 

Yang Lebih Tinggi 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel diatas, pemilik toko mempunyai tujuan yang baik untuk 

kedepannya, yang lain halnya tidak untuk kepentingan keluarganya saja, 

melainkan untuk para karyawan juga agar toko ini lebih baik dan memiliki 

karyawan yang baik pula. Sehingga bisa meningkatkan kualitas toko. Jadi 

keluarga berbagi tujuan yang lebih tinggi, artinya selain mengedepankan 

keluarga pemilik juga memiliki tujuan bersama dengan para karyawan. 

Pemilik memiliki motivasi yang tinggi untuk berbagi tujuan dengan para 

karyawannya. Pemilik juga selalu memotivasi karyawan senior untuk dapat 

bekerja dengan lebih baik, misalnya memberikan bonus kepada karyawan 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 (karyawan 

1) 

K2 

(Karyawan 

2) 

KESIMPUL

AN  

4 Apakah Anda 

dan keluarga 

sering berbagi 

untuk tujuan 

yang lebih 

tinggi? 

Ya, ada suatu 

tujuan yang kita 

bangun bersama 

untuk lebih 

berkembang 

pesat 

kedepannya dan 

berkehidupan 

yang cukup 

untuk anak cucu 

kita nantinya 

dan untuk 

kesejahteraan 

para karyawan 

supaya betah 

kerja disini 

Ya, hal itu ada dan 

sebaiknya memang 

selalu berbagi untuk 

tujuan yang  lebih 

baik kedepannya 

untuk keluarga 

maupun untuk para 

karyawan yang 

bekerja untuk orang 

tua saya. Karena jika 

tidak ada karyawan 

yang membantu 

orang tua saya maka 

saat ini toko orang 

tua saya tidak akan 

seperti ini. 

Ya, ada 

tujuannya sih 

biar 

memakmurkan 

karyawan juga 

bukan untuk 

keluarga saja 

pemilik toko 

pernah bilang 

begitu dan 

selalu sharing 

dengan para 

karyawan  

tentang tujuan-

tujuan 

kedepannya  

Iya, karena 

pemilik 

toko 

membuat 

para 

karyaman 

nyaman dan  

agar lebih 

betah 

bekerja 

disini, 

selain itu 

pemilik 

ingin 

semuanya 

makmur. 

Pemilik 

mempunyai 

tujuan 

tertentu, yang 

utamanya 

tidak hanya 

untuk 

keluarga saja 

tetapi juga 

untuk para 

karyawannya. 
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senior jika toko ramai, mengajak rekreasi bersama. Hasil ini sudah sesuai 

dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa keluarga berbagi tujuan 

yang lebih tinggi. 

e. Kepercayaan tinggi ada di antara anggota keluarga, artinya keluarga selalu 

percaya dan mendukung setiap keputusan yang diambil. 

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Kepercayaan Tinggi Ada Di Antara 

Anggota Keluarga 

    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilik toko  

memiliki kepercayaan kepada keluarganya, namun bukan hanya untuk saat ini 

saja, tetapi juga kepercayaan untuk kedepannya  sehingga dimasa mendatang 

toko akan lebih maju. Jadi kepercayaan tinggi ada di antara anggota keluarga, 

artinya keluarga selalu percaya dan mendukung setiap keputusan yang 

diambil. Pemilik dapat menerima keputusan keluarga dalam menjalankan 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 (karyawan 

1) 

K2 (Karyawan 2) KESIMPU-

LAN  

5 Apakah 

keluarga Anda 

memiliki 

kepercayaan 

yang tinggi di 

antara anggota 

keluarga? 

Ya, saya 

percaya 

namanya juga 

keluarga sendiri 

apalagi kepada 

anak-anak saya, 

yang seharusnya 

saya bisa 

berpikiran 

positif terhadap 

mereka agar 

mereka juga 

dapat menjaga 

kepercayaan 

yang saya 

berikan terhadap 

mereka 

Iya, saya pasti 

menjaga 

kepercayaan 

yang telah 

diberikan 

pemilik kepada 

saya, agar tidak 

mengecewakan 

orang tua saya 

kedepannya. 

Karena sudah 

membangun 

toko ini dari 

kecil sampai 

sekarang 

memiliki 

cabang. 

Ya, pemilik toko 

memiliki 

hubungan yang 

baik dengan 

keluarganya. 

Keluarganya 

juga ramah-

ramah jika 

datang kesini. 

Jadi pemilik 

memiliki 

kepercayaan 

tinggi untuk 

semua anggota 

keluarganya 

Iya, hubungan 

pemilik dengan 

keluarga bagus dan 

saling support 

untuk memajukan 

semua toko yang 

ada selain itu 

pemilik 

mempercayakan 

toko ini kepada 

saya jadi hal 

tersebut merupakan 

salah satu bentuk 

kepercayaan yang 

di berikan pemilik 

untuk saya. 

Pemilik 

memiliki 

kepercayaan 

kepada 

keluarganya, 

namun bukan 

hanya untuk saat 

ini saja, tetapi 

juga 

kepercayaan 

untuk 

kedepannya  

sehingga dimasa 

mendatang toko 

akan lebih maju 
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usahanya ini dengan berembuk terlebih dahulu, misalnya ada keluarga yang 

berpendapat bahwa keadaan toko yang kurang bersih dan berantakan, maka 

pemilik segera menyuruh karyawan untuk lebih rapi dan selalu menjaga 

kebersihan, karena kritik yang kecil harus segera di atas untuk kenyamanan 

bersama. Hasil ini sudah sesuai dengan teori Handler (1991) yang menyatakan 

bahwa kepercayaan tinggi ada di antara anggota keluarga. 

 

4.5. Kondisi Manajemen 

Kondisi Manajemen terdiri dari hubungan kekuasaan jelas dan sedikit 

ambiguitas, artinya pemilik dan calon penerus memiliki kekuasan dalam 

mengembangkan usaha dan manajemen  memiliki keahlian yang diperlukan untuk 

mengelola masalah dari keduanya (perusahaan dan keluarga), artinya pemilik 

telahmemiliki cara untuk mengatur manajemen yang baik untuk usahanya. Masing-

masing dari elemen tersebut akan dianalisa berdasarkan data yang didapat. Untuk 

mengetahui tanggapan pemilik mengenai persiapan suksesi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

a. Hubungan kekuasaan jelas dan sedikit ambiguitas, artinya pemilik dan calon 

penerus memiliki kekuasan dalam mengembangkan usaha. 
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Tabel 4.10 Hubungan Kekuasaan Jelas Dan Sedikit Ambiguitas 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel tersebut, pemilik masih  pemilik  dan anaknya 

memiliki  hubungan kekuasaan yang jelas dan sedikit ambiguitas. Misalnya 

ketika pemilik sibuk atau sedang keluar kota maka yang menggantikan adalah 

anaknya, dan sebaliknya. Jadi hubungan kekuasaan jelas dan sedikit 

ambiguitas, artinya pemilik dan calon penerus memiliki kekuasan dalam 

mengembangkan usaha. Pemilik dan penerus berhak untuk mengambil 

keputusan untuk kemajuan tokonya. Contohnya jika pemilik menginginkan 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 

(karyawan 1) 

K2 

(Karyawan 2) 

KESIMPULAN  

1 Apakah toko 

Anda 

memiliki 

hubungan 

kekuasaan 

yang jelas dan 

sedikit 

ambiguitas ? 

Ya, saya 

memiliki 

hubungan 

kekuasaan yang 

jelas dengan 

anak saya,  jadi 

ketika  saya 

sibuk, otomatis 

anak saya yang 

akan membantu 

di toko, jadi 

pembagian 

kekuasaan sudah 

jelas dan tidak 

ambigu 

Iya,  antara saya 

dengan orang tua 

saya memiliki 

hubungan 

kekuasaan yang 

jelas dan tidak 

ambigu (tidak 

membingungkan), 

misalnya ketika 

orang tua sibuk 

atau keluar kota 

maka saya yang 

menggantikan 

posisi  orang tua 

saya dalam 

memimpin toko  

Ya, antara 

pemilik 

dengan 

anaknya 

memiliki 

hubungan   

yang jelas 

dan sedikit 

ambiguitas. 

Contohnya 

ketika 

anaknya 

sedang ada 

urusan 

keluar, maka 

yang 

mengambil 

alih 

sepenuhnya 

adalah 

pemilik    

Ya,  antar 

pemilik toko 

dengan 

anaknya 

memiliki 

hubungan 

kekuasaan 

yang jelas, 

seperti ketika 

pemilik tidak 

ditempat maka 

anaknya yang 

menggantikan 

Pemilik  dan 

anaknya 

memiliki  

hubungan 

kekuasaan yang 

jelas dan sedikit 

ambiguitas 
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untuk penambahan produk baru maka hal itu akan segera di laksanakan karena 

termasuk dalam hal yang baik demi kemajuan toko. Hasil ini sudah sesuai 

dengan teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa hubungan kekuasaan 

jelas dan sedikit ambiguitas. 

b. Manajemen  memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola masalah dari 

keduanya (perusahaan dan keluarga), artinya pemilik telahmemiliki cara untuk 

mengatur manajemen yang baik untuk usahanya. 

Tabel 4.11 Manajemen  Memiliki Keahlian Yang Diperlukan Untuk 

Mengelola Masalah Dari Keduanya (Perusahaan Dan Keluarga) 

 

No  Pertanyaan  P (Pemilik) A (Anak) K1 (karyawan 

1) 

K2 (Karyawan 

2) 

KESIMPULAN  

2 Apakah 

manajemen 

dalam toko 

Anda memiliki 

keahlian yang 

diperlukan 

untuk 

mengelola 

masalah dari 

keduanya 

(perusahaan 

dan keluarga)? 

Ya, semua itu sudah 

saya atur dalam 

manajemen 

keuangan saya, yang 

saya bedakan untuk 

keperluan keluarga 

dan untuk toko 

maupun karyawan 

yang saya miliki jadi 

saya tidak 

mencampur uang 

tersebut semuanya 

melainkan saya 

sudah memisah-

misahkannya 

kedalam porsi-porsi 

tersentu. Selain itu 

saya juga memiliki 

visi dan misi sendiri 

untuk 

mengembangkan 

semua toko yang 

saya miliki 

kedepannya mau 

bagaimana. 

Iya, semua sudah 

diatur dan 

dibedakan untuk 

kepentingan 

keluarga maupun 

kepentingan toko 

ini dan juga untuk 

para 

karyawannya. 

Jadi orang tua 

saya membedakan 

semua 

kepentingan 

tersebut tidak di 

campur menjadi 

satu. Seperti 

omset yang 

masuk orang tua 

saya memisahkan 

uang tersebut 

untuk semuanya 

dan tidak di 

campur-campur 

menjadi satu. 

Ya, sudah 

diatur oleh 

pemilik sejak 

awal dan 

pemilik 

memiliki 

keahlian untuk 

mengelola 

toko yang ia 

punya 

buktinya 

sampai 

sekarang 

semua toko 

dapat berjalan 

dengan baik 

dan terus 

berkembang 

Sudah ada,  

semua sudah 

diatur sama 

pemilik toko  

untuk 

mengembangk

an setiap toko 

yang ada jadi 

pemilik toko 

memang sudah 

memiliki 

keahlian 

tersebut dari 

awal kariernya 

membuka toko 

mulya abadi 

dengan bisa 

mengatur 

semuanya. 

Pemilik telah 

mengatur 

manajemen 

dari awal 

untuk keluarga 

maupun untuk 

toko dan 

kesejahteraan 

para karyawan 

di toko 

tersebut 
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Berdasarkan tabel di atas, pemilik toko sudah mengatur sejak  awal 

tentang manajemen toko yang telah dikelolanya. Semua sudah diatur dan 

dipikirkan secara matang antara satu dengan yang lainnya, dan itu sudah 

dibagi untuk manajemen dalam keluarga maupun dalam toko dan juga untuk 

kesejahteraan para karyawan. Jadi manajemen  memiliki keahlian yang 

diperlukan untuk mengelola masalah dari keduanya (perusahaan dan 

keluarga), artinya pemilik telah memiliki cara untuk mengatur manajemen 

yang baik untuk usahanya. Pemilik telah lama menjalankan usaha dan 

memiliki keahlian yang diperolehnya dari pengalamannya selama puluhan 

tahun dari merintis usaha hingga saat ini, sehingga pemilik memiliki keahlian 

dalam menghadapi masalah antara keluarga dan tokonya dan bisa 

membedakan kepentingan keluarga dan toko. Hasil ini sudah sesuai dengan 

teori Handler (1991) yang menyatakan bahwa manajemen  memiliki keahlian 

yang diperlukan untuk mengelola masalah dari keduanya (perusahaan dan 

keluarga). 

 

  


