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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat RM. Mie Bandung Anjasmoro 

RM. Mie Bandung Anjasmoro merupakan bisnis keluarga yang sudah 

berada pada generasi ke dua. Dimana bisnis keluarga yang bergerak pada bidang 

kuliner atau makanan ini berdiri pada tahun 1990. Didirikan oleh ayah dari Bapak 

Sujono Sukamto, RM Mie Bandung Anjasmoro ini dahulu sebenarnya memiliki 

dua orang calon suksesor yaitu Bapak Sujono Sukamto dan adiknya serta memiliki 

dua cabang yaitu di RM Mie Bandung Anjasmoro dan RM Mie Bandung Gajah 

Mada. Bapak Sujono Sukamto memegang cabang RM Mie Bandung Anjasmoro 

pada tahun 1994, serta adiknya memegang cabang Gajah Mada, namun dalam 

perjalanannya cabang Anjasmoro jauh lebih ramai dibandingkan dengan cabang 

Gajah Mada sehingga hal ini menimbulkan adanya konflik antar anggota keluarga 

yang pada akhirnya masih berlanjut hingga saat ini sejak tahun 1994.  

 

Gambar 4.1 

Wawancara dengan Pemilik dan Calon Suksesor RM. Mie Bandung 

Anjasmoro 

Di tahun 2018 ini RM. Mie Bandung Anjasmoro tersebut sudah berusia 28 

tahun. Bapak Sujono Sukamto saat ini telah berusia 63 tahun dan ingin untuk segera 
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pensiun sebab merasa tidak energik untuk bekerja, karena mengingat adanya 

konflik antar saudara kandung membuat Bapak Sujono Sukamto menginginkan 

adanya kepastian suksesor karena tidak ingin menimbulkan kesalah pahaman jika 

membuka dua cabang yang mungkin akan membuat salah satu anak merasa iri hati. 

Saat ini kedua anak Bapak Sujono Sukamto sudah bekerja di RM. Mie Bandung 

Anjasmoro yaitu anak pertama pemilik saat ini berusia 28 tahun, bernama Jeffrey 

Alexander Sujono dan anak kedua berusia 24 tahun bernama Nathanael Fredrik 

Sujono yang merupakan calon suksesor dari Bapak Sujono Sukamto. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Identifikasi kesiapan suksesor “RM. Mie Bandung Anjasmoro” dilakukan 

dengan mengambil kesimpulan dari jawaban beberapa narasumber yaitu : 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan R1  R2 R3 R4 R5 

Nama Sujono 

Sukamto 

Jeffrey 

Alexander 

Sujono 

Nathanael 

Fredrik 

Sujono 

Febri Ayu 

Jabatan Pemilik Calon 

suksesor 1 

Calon 

suksesor 2 

Karyawan / 

Tukang masak 

Karyawan / 

Administrasi 

Usia 63 28 24 39 35 

Jenis 

Kelamin 

Laki-

laki 

Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan 

Pendidikan SMA S1 SMK SMA SMA 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel 4.1, diketahui bahwa pemilik berusia 63 tahun 

sedangkan calon suksesor 1 berusia 28 tahun dan calon suksesor 2 berusia 24 tahun 

dan keduanya berjenis kelamin laki-laki. Calon suksesor 1 memiliki Pendidikan S1 

sedangkan calon suksesor 2 memiliki Pendidikan terakhir SMK. Untuk karyawan, 

karyawan masak berjenis kelamin laki-laki dan berusia 39 tahun, sedangkan 



 

 

33 
 

karyawan administrasi berjenis kelamin perempuan, berusia 35 tahun dan keduanya 

memiliki Pendidikan terakhir SMA. 

 

Gambar 4.2 

Wawancara dengan Karyawan RM. Mie Bandung Anjasmoro 

 

4.2 Proses Pemilihan Suksesor Pada Proses Suksesi Pada RM. Mie Bandung 

Anjasmoro 

RM. Mie Bandung Anjasmoro saat ini membutuhkan pemilihan calon 

suksesor karena pemilik RM. Mie Bandung Anjasmoro menginginkan untuk 

menyerahkan kepemimpinan pada seorang anaknya untuk melanjutkan RM. Mie 

Bandung Anjasmoro tersebut. Namun karena calon penerusnya ada dua orang, 

maka diperlukan suatu kriteria pemilihan calon suksesor pada RM. Mie Bandung 

Anjasmoro sehingga didapatkan suksesor yang tepat. Berdasarkan Donanto dan 

Mustamu (2015) dan Gunawan dan Mustamu (2015), dietahui bahwa kriteria 

pemilihan calon suksesor terbagi menjadi dua yaitu kepemimpinan dan kompetensi. 

Kepemimpinan terdiri dari indikator kedewasaa, kendali dan supervise. Sedangkan 

kompetensi terdiri dari kemampuan, motivasi dan kepribadian. Adanya pemenuhan 

kriteria kepemimpinan dan kompetensi yang dianggap sesuai oleh pemilik akan 

membuat pemilik menjatuhkan pilihan pada suksesornya tersebut. 

Berdasarkan proses suksesi Donanto dan Mustamu (2015) dan Gunawan 

dan Mustamu (2015), maka dapat diidentifikasi proses suksesi “RM. Mie Bandung 

Anjasmoro” sebagai berikut:  
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4.2.1 Kepemimpinan 

Indikator dari kepemimpinan ini adalah : 

d. Kedewasaan 

i. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro merasa siap 

secara emosional dalam mengambil alih perusahaan. 

ii. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki 

mental yang kuat dalam mengambil alih perusahaan 

e. Kendali 

i. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mengetahui 

mengenai keseluruhan proses bisnis perusahaan RM Mie 

Bandung Anjasmoro. 

ii. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mampu 

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

f. Supervisi 

i. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mempu 

memberikan pengarahan kepada karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya. 

ii. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mampu 

memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu pemilik, 

calon suksesor 1, calon suksesor 2, karyawan tukang masak dan karyawan bagian 

administrasi terhadap variabel kepemimpinan dirangkum dan disimpulkan dengan 

hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Penilaian Responden terhadap Calon Suksesor untuk Indikator 

Kepemimpinan 

Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

Kedewasaan Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Calon suksesor pertama 

sudah bekerja di RM Mie 

Calon suksesor kedua sudah 

bekerja di RM Mie Bandung 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

Anjasmoro merasa 

siap secara 

emosional dalam 

mengambil alih 

perusahaan 

Bandung Anjasmoro sejak 

usia 15 atau 16 tahun 

sehingga sudah bekerja 

selama 13 tahun. Calon 

suksesor 1 sudah pernah 

mengalami masa yang 

susah maupun masa 

senang pada RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

sebagai contohnya adalah 

ada satu periode dimana 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro sangat sepi 

selama 3 bulan dan ada 

juga masa dimana dalam 

satu bulan RM Mie 

Bandung Anjasmoro  tidak 

pernah sepi dari 

pengunjung sehingga hal 

tersebut membentuk sikap 

mental calon suksesor 

untuk siap secara 

emosional untuk 

mengambil alih RM Mie 

Bandung Anjasmoro. 

Anjasmoro sejak usia 16 tahun 

jadi sekarang sudah bekerja 

selama 8 tahun.  

Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki mental 

yang kuat dalam 

mengambil alih 

perusahaan 

Calon suksesor RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

memiliki mental yang kuat 

dalam mengambil alih 

perusahaan, sebagai 

contohnya adalah calon 

suksesor pertama selalu 

berkepala dingin dalam 

mengambil keputusan, 

calon suksesor pertama 

tipe yang dewasa, tenang, 

penuh perhitungan dan 

selalu memperhitungkan 

dari berbagai sudut 

mengenai risiko dan 

keuntungan sebelum 

mengambil keputusan, 

misal keputusan untuk 

penggantian supplier ayam 

yang tidak bisa 

Calon suksesor RM Mie 

Bandung Anjasmoro memiliki 

mental yang kuat dalam 

mengambil alih perusahaan, 

sebagai contohnya adalah 

calon suksesor kedua, lebih 

melibatkan pemilihan bahan 

baku seperti sayur, calon 

suksesor kedua selalu memilih 

sayur yang terbaik dan tidak 

mau untuk berkompromi 

dengan sayur yang kurang 

baik karena pemilihan bahan 

baku yang tepat dan cara 

memasak yang benar sehingga 

didapatkan rasa yang enak 

pada masakan pada RM Mie 

Bandung Anjasmoro hingga 

mampu memproduksi mie 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

memberikan harga 

konstan dalam satu bulan 

adalah keputusan dari 

calon suksesor pertama.  

yang berkualitas secara 

konsisten. 

Kendali Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

mengetahui 

mengenai 

keseluruhan proses 

bisnis perusahaan 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

Calon suksesor 1 RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

sudah mengetahui secara 

keseluruhan proses bisnis 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro. Proses bisnis 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro meliputi 

pemilihan dan pembelian 

bahan baku, memasak mie, 

memasak lauk dan 

mempersiapkan tempat, 

kemudian setelah 

membuka rumah makan, 

maka tinggal menunggu 

pelanggan datang, 

mencatat pesanan 

pelanggan, membuat 

pesanan, menyajikan 

pesanan kepada 

pelanggan, menerima 

pembayaran dari 

pelanggan, dan setelah 

malam hari mencatat 

rekapitulasi dari 

pendapatan dan 

pengeluaran pada hari 

tersebut. 

Calon suksesor 2 RM Mie 

Bandung Anjasmoro sudah 

mengetahui secara 

keseluruhan proses bisnis RM 

Mie Bandung Anjasmoro. 

Proses bisnis RM Mie 

Bandung Anjasmoro meliputi 

pemilihan dan pembelian 

bahan baku, memasak mie, 

memasak lauk dan 

mempersiapkan tempat, 

kemudian setelah membuka 

rumah makan, maka tinggal 

menunggu pelanggan datang, 

mencatat pesanan pelanggan, 

membuat pesanan, 

menyajikan pesanan kepada 

pelanggan, menerima 

pembayaran dari pelanggan, 

dan setelah malam hari 

mencatat rekapitulasi dari 

pendapatan dan pengeluaran 

pada hari tersebut. 

Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro mampu 

melakukan 

pengawasan 

terhadap pekerjaan 

di RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro 

Calon suksesor 1 RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

mampu melakukan 

pengawasan pada 

pekerjaan di RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

setiap hari sebab calon 

suksesor 1 selalu berada di 

rumah makan setiap hari. 

Hal ini dapat dilakukan 

oleh calon suksesor karena 

calon suksesor berbagi 

peran dalam pekerjaannya. 

Calon suksesor 2 RM Mie 

Bandung Anjasmoro mampu 

melakukan pengawasan pada 

pekerjaan di RM Mie 

Bandung Anjasmoro setiap 

hari sebab calon suksesor 2 

selalu berada di rumah makan 

setiap hari. Hal ini dapat 

dilakukan oleh calon suksesor 

karena calon suksesor berbagi 

peran dalam pekerjaannya. 

Calon suksesor kedua 

memegang peranan di bagian 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

Calon suksesor pertama 

memegang bagian 

pembukuan, dan kasirt 

seperti pencatatan 

pembelian bahan baku dan 

kebutuhan lain, 

penerimaan pembayaran 

dari konsumen, 

pembayaran kepada 

supplier, pembayaran gaji 

karyawan, posting menu 

baru dan update harga di 

GoFood dan Grab Food.  

dapur yaitu memasak dan 

mempersiapkan makanan bagi 

konsumen, mengawasi 

penggunaan bahan baku yang 

tepat dan cara untuk memasak 

mie serta waktu yang 

dibutuhkan untuk memasak. 

Supervisi Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro mempu 

memberikan 

pengarahan kepada 

karyawan dalam 

melakukan 

pekerjaannya 

Calon suksesor 1 mampu 

memberikan pengarahan 

bagi karyawan dalam 

bekerja. Calon suksesor 

pertama lebih 

mengarahkan karyawan 

mengenai cara pencatatan 

pesanan yang harus rapi 

dan penerimaan uang 

pembayaran dari 

konsumen yang harus 

semuanya diserahkan ke 

calon suksesor, selain itu 

calon suksesor pertama 

mengarahkan karyawan 

harus bisa menyapa 

pelanggan dengan ramah 

dalam kondisi ramai, 

mencatat pesanan dengan 

akurat jangan sampai ada 

yang terlewatkan dan 

kalau konsumen sudah 

selesai, meja harus cepat 

dibersihkan.. 

Calon suksesor 2 mampu 

memberikan pengarahan bagi 

karyawan dalam bekerja. 

Calon suksesor kedua 

terutama mengarahkan 

karyawan di bagian dapur 

seperti apa yang perlu 

dimasak terlebih dahulu dan 

apa saja yang perlu disiapkan 

untuk dipotong-potong, selain 

itu calon suksesor kedua juga 

memperhatikan mengenai 

kerapian penyajian makanan.  

Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro mampu 

memotivasi 

karyawan untuk 

bekerja dengan baik 

Calon suksesor 1 RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

mampu memotivasi 

karyawan untuk bekerja 

dengan baik, caranya 

adalah kalau calon 

suksesor pertama biasanya 

menyemangati dengan 

Calon suksesor 2 RM Mie 

Bandung Anjasmoro mampu 

memotivasi karyawan untuk 

bekerja dengan baik, caranya 

adalah calon suksesor kedua 

biasanya yang lebih dekat 

dengan karyawan yang 

didapur biasanya memberikan 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

iming-iming bonus 

insentif jika karyawan 

mampu mencapai target 

tertentu contohnya jika 

dalam satu bulan mampu 

mencapai target, rata-rata 

sehari 50an mangkok, 

calon suksesor pertama 

memberikan bonus kepada 

karyawan. Hal ini 

dikatakan di awal bulan 

sehingga karyawan lebih 

termotivasi dalam bekerja.  

semangat dengan kata-kata 

atau teriakan penyemangat 

kerja, seperti yel-yel. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kedua calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro sudah siap secara emosional 

untuk mengambil alih RM Mie Bandung Anjasmoro saat ini. Kedua calon suksesor 

RM Mie Bandung Anjasmoro sudah mulai ikut bekerja sejak SMA, jadi calon 

suksesor pertama sudah bekerja sejak usia 15 atau 16 tahun sehingga sudah bekerja 

selama 13 tahun sedangkan calon suksesor kedua sudah bekerja sejak usia 16 tahun 

jadi sekarang sudah bekerja selama 8 tahun. Kedua calon suksesor sudah pernah 

mengalami masa yang susah maupun masa senang pada RM Mie Bandung 

Anjasmoro sebagai contohnya adalah ada satu periode dimana RM Mie Bandung 

Anjasmoro sangat sepi selama 3 bulan dan ada juga masa dimana dalam satu bulan 

RM Mie Bandung Anjasmoro  tidak pernah sepi dari pengunjung sehingga hal 

tersebut membentuk sikap mental mereka untuk siap secara emosional untuk 

mengambil alih RM Mie Bandung Anjasmoro. 

Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki mental yang kuat 

dalam mengambil alih perusahaan, sebagai contohnya adalah calon suksesor 

pertama selalu berkepala dingin dalam mengambil keputusan, calon suksesor 

pertama tipe yang dewasa, tenang, penuh perhitungan dan selalu memperhitungkan 

dari berbagai sudut mengenai risiko dan keuntungan sebelum mengambil 

keputusan, misal keputusan untuk penggantian supplier ayam yang tidak bisa 

memberikan harga konstan dalam satu bulan adalah keputusan dari calon suksesor 

pertama. Sedangkan untuk calon suksesor kedua, lebih melibatkan pemilihan bahan 
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baku seperti sayur, calon suksesor kedua selalu memilih sayur yang terbaik dan 

tidak mau untuk berkompromi dengan sayur yang kurang baik karena pemilihan 

bahan baku yang tepat dan cara memasak yang benar sehingga didapatkan rasa yang 

enak pada masakan pada RM Mie Bandung Anjasmoro hingga mampu 

memproduksi mie yang berkualitas secara konsisten. 

Kedua calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro sudah mengetahui 

secara keseluruhan proses bisnis RM Mie Bandung Anjasmoro. Proses bisnis RM 

Mie Bandung Anjasmoro meliputi pemilihan dan pembelian bahan baku, memasak 

mie, memasak lauk dan mempersiapkan tempat, kemudian setelah membuka rumah 

makan, maka tinggal menunggu pelanggan datang, mencatat pesanan pelanggan, 

membuat pesanan, menyajikan pesanan kepada pelanggan, menerima pembayaran 

dari pelanggan, dan setelah malam hari mencatat rekapitulasi dari pendapatan dan 

pengeluaran pada hari tersebut. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro 

mampu melakukan pengawasan pada pekerjaan di RM Mie Bandung Anjasmoro 

setiap hari sebab kedua calon suksesor selalu berada di rumah makan setiap hari. 

Hal ini dapat dilakukan oleh calon suksesor karena calon suksesor berbagi peran 

dalam pekerjaannya. Calon suksesor pertama memegang bagian pembukuan, dan 

kasirt seperti pencatatan pembelian bahan baku dan kebutuhan lain, penerimaan 

pembayaran dari konsumen, pembayaran kepada supplier, pembayaran gaji 

karyawan, posting menu baru dan update harga di GoFood dan Grab Food. 

Sedangkan calon suksesor kedua memegang peranan di bagian dapur yaitu 

memasak dan mempersiapkan makanan bagi konsumen, mengawasi penggunaan 

bahan baku yang tepat dan cara untuk memasak mie serta waktu yang dibutuhkan 

untuk memasak. 

Kedua calon suksesor mampu memberikan pengarahan bagi karyawan 

dalam bekerja. Calon suksesor kedua terutama mengarahkan karyawan di bagian 

dapur seperti apa yang perlu dimasak terlebih dahulu dan apa saja yang perlu 

disiapkan untuk dipotong-potong, selain itu calon suksesor kedua juga 

memperhatikan mengenai kerapian penyajian makanan. Sedangkan calon suksesor 

pertama lebih mengarahkan karyawan mengenai cara pencatatan pesanan yang 

harus rapi dan penerimaan uang pembayaran dari konsumen yang harus semuanya 
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diserahkan ke calon suksesor, selain itu calon suksesor pertama mengarahkan 

karyawan harus bisa menyapa pelanggan dengan ramah dalam kondisi ramai, 

mencatat pesanan dengan akurat jangan sampai ada yang terlewatkan dan kalau 

konsumen sudah selesai, meja harus cepat dibersihkan. 

Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mampu memotivasi 

karyawan untuk bekerja dengan baik, caranya adalah kalau calon suksesor pertama 

biasanya menyemangati dengan iming-iming bonus insentif jika karyawan mampu 

mencapai target tertentu contohnya jika dalam satu bulan mampu mencapai target, 

rata-rata sehari 50an mangkok, calon suksesor pertama memberikan bonus kepada 

karyawan. Hal ini dikatakan di awal bulan sehingga karyawan lebih termotivasi 

dalam bekerja. Sedangkan calon suksesor kedua biasanya memang lebih dekat 

dengan karyawan yang didapur biasanya memberikan semangat dengan kata-kata 

atau teriakan penyemangat kerja, seperti yel-yel. 

 

4.2.2 Kompetensi 

Indikator dari kompetensi ini adalah : 

1. Kemampuan 

a. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mengerti 

mengenai cara memasak Mie Bandung yang enak 

b. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki 

keahlian dalam memilih bahan baku yang sesuai dan segar. 

c. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada 

karyawan maupun pelanggan. 

2. Motivasi 

a. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro tertarik 

dengan bisnis rumah makan 

b. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro bersedia 

untuk bertanggung jawab atas semua proses bisnis rumah 

makan 
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c. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki 

kepercayaan diri yang kuat dalam menjalankan bisnis 

rumah makan 

d. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki 

tujuan pribadi yaitu mensukseskan rumah makan 

3. Kepribadian 

a. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki 

kesamaan visi dengan pemilik RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

b. Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

Hasil penelitian yang merupakan hasil jawaban narasumber yaitu pemilik, 

calon suksesor 1, calon suksesor 2, karyawan tukang masak dan karyawan bagian 

administrasi terhadap variabel kompetensi dirangkum dan disimpulkan dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Penilaian Responden terhadap Calon Suksesor untuk Indikator Kompetensi 

Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

Kemampuan Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

mengerti 

mengenai cara 

memasak Mie 

Bandung yang 

enak 

Calon suksesor 1 RM Mie 

Bandung Anjasmoro dapat 

memasak Mie Bandung 

yang enak. Standar Mie 

Bandung yang enak 

berdasarkan hasil jawaban 

responden adalah mie tipis 

sehingga memberikan rasa 

gurih, tidak terlalu kenyal, 

tekstur halus, daging dan 

onclang dapat serasa 

menyatu dengan mie di 

mulut, , tidak ada rasa yang 

terlalu menonjol, selain itu 

rasa asin hanya dapat 

dirasakan samar-samar saja 

karena sudah ada kuah kaldu 

untuk penyegar dan 

peningkat rasa. Kuah 

sebagai pelengkap rasa 

Calon suksesor 2 RM Mie 

Bandung Anjasmoro dapat 

memasak Mie Bandung yang 

lebih enak dibandingkan calon 

suksesor pertama, namun 

secara rata-rata hampir sama. 

Standar Mie Bandung yang 

enak berdasarkan hasil 

jawaban responden adalah 

mie tipis sehingga 

memberikan rasa gurih, tidak 

terlalu kenyal, tekstur halus, 

daging dan onclang dapat 

serasa menyatu dengan mie di 

mulut, , tidak ada rasa yang 

terlalu menonjol, selain itu 

rasa asin hanya dapat 

dirasakan samar-samar saja 

karena sudah ada kuah kaldu 

untuk penyegar dan peningkat 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

ditujukan agar jika ada orang 

yang tidak menyukai rasa 

asin yang samar di bakmi, 

dapat dinetralkan dengan 

menggunakan kuah kaldu 

tersebut. 

rasa. Kuah sebagai pelengkap 

rasa ditujukan agar jika ada 

orang yang tidak menyukai 

rasa asin yang samar di bakmi, 

dapat dinetralkan dengan 

menggunakan kuah kaldu 

tersebut. 

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki keahlian 

dalam memilih 

bahan baku yang 

sesuai dan segar 

Calon suksesor 1 RM Mie 

Bandung Anjasmoro dapat 

memilih bahan baku yang 

sesuai dan segar untuk 

keperluan mie RM Mie 

Bandung Anjasmoro,. Bahan 

bakunya tepung terigu, 

daging, sayur-sayur, kulit 

lunpia.  

Calon suksesor 2 RM Mie 

Bandung Anjasmoro dapat 

memilih bahan baku yang 

sesuai dan segar untuk 

keperluan mie RM Mie 

Bandung Anjasmoro, namun 

calon suksesor kedua lebih 

ahli dalam memilih bahan 

baku karena memang 

memiliki latar belakang 

Pendidikan kuliner 

sebelumnya. Bahan bakunya 

tepung terigu, daging, sayur-

sayur, kulit lunpia. Cara 

memilih bahan baku yang 

sesuai dan segar misalnya 

adalah sayur yang masih 

hijau. Sayur yang digunakan 

harus fresh sehingga warna 

hijaunya yang didapatkan 

adalah hijau cerah dan bukan 

hijau alum. Daging juga 

daging yang masih fresh dan 

tidak merupakan daging 

glonggongan dan dipilih pada 

pagi subuh. Untuk kulit 

pangsit juga biasanya RM Mie 

Bandung Anjasmoro membeli 

dari Gang Baru yang sudah 

langganan selama 20an tahun. 

Pemilihan kulit pangsit 

dilakukan dengan membeli 

kulit pangsit yang bentuknya 

lembaran dengan tingkat 

ketebalan kurang dari 1 mm, 

jika lebih dari 1 mm akan 

direject kulit pangsitnya, dan 

jika ada waktu calon suksesor 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

kedua membuatnya sendiri. 

Untuk tepung digunakan merk 

yang sudah terkenal saja 

seperti Bogasari. 

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

berkomunikasi 

dengan baik 

kepada karyawan 

maupun 

pelanggan 

Calon suksesor 1 RM Mie 

Bandung Anjasmoro punya 

kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan 

karyawan dan pelanggan. 

Calon suksesor pertama 

dapat menjelaskan dengan 

baik visi dan gambaran masa 

depan rumah makan ini 

kepada karyawan dan ide-ide 

yang dimilikinya untuk 

memperbesar restoran, 

selain itu karena calon 

suksesor pertama berada di 

depan, calon suksesor 

pertama adalah yang paling 

sering melakukan interaksi 

dengan pelanggan, 

menanyakan apakah 

makanan enak atau tidak, 

dan meminta saran. Untuk 

karyawan biasanya calon 

suksesor pertama tanyakan 

kesulitan yang dihadapi 

karyawan dan 

membicarakan mengenai 

kabar keluarga karyawan. 

Untuk pelanggan, calon 

suksesor pertama biasanya 

menanyakan apakah mie 

yang dimakan sudah enak 

atau apa yang perlu 

ditambahkan, meminta saran 

gitu.  

Calon suksesor kedua, lebih 

focus untuk memasak dan 

komunikasi paling sering 

dengan karyawan di dapur 

saja, namun calon suksesor 

kedua juga bisa jika diminta 

melayani konsumen di depan. 

Motivasi Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

tertarik dengan 

bisnis rumah 

makan 

Calon suksesor pertama 

merasa tertarik, karena ini 

adalah usaha keluarga yang 

sudah berjalan cukup lama, 

sehingga merasakan ada 

keterikatan dan merasa 

sayang juga jika RM Mie 

Calon suksesor kedua 

memang dari dulu tertarik 

bisnis kuliner hingga sekolah 

kuliner dulu 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

Bandung Anjasmoro ini 

tidak dapat bertahan.  

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

bersedia untuk 

bertanggung 

jawab atas semua 

proses bisnis 

rumah makan 

Calon suksesor pertama 

melayani di bagian depan 

atau kasir dan pemesanan. 

Calon suksesor pertama 

bersedia bertanggung jawab 

mengontrol seluruh proses 

administrasi dan pemasaran 

mulai proses pembelian 

bahan baku, biaya produksi, 

gaji, HPP, keuntungan dan 

pembayaran.  

Calon suksesor kedua 

bertanggung jawab memasak 

di dapur. Calon seuksesor 

kedua bersedia untuk 

mengurus mulai dari 

pembelian bahan baku, 

mengatur untuk masak, 

pelayanan rumah makan. 

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

kepercayaan diri 

yang kuat dalam 

menjalankan 

bisnis rumah 

makan 

Calon suksesor pertama 

merasa percaya diri karena 

merasa sudah 

berpengalaman selama 13 

tahun dalam bekerja pada 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro sehingga sudah 

mengetahui seluk beluk 

bisnis ini.  

Calon suksesor kedua merasa 

percaya diri karena sudah ada 

pengalaman sebelumnya di 

sekolah kuliner, selain itu 

calon suksesor kedua juga 

sudah bekerja 8 tahun di RM 

Mie Bandung Puri 

Anjasmoro.  

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki tujuan 

pribadi yaitu 

mensukseskan 

rumah makan 

Calon suksesor pertama 

selalu berhati-hati dalam 

mengelola pengeluaran dan 

pendapatan sehingga cash 

flow tetap terjaga dengan 

baik, selain itu calon 

suksesor pertama 

mengikutkan RM Mie 

Bandung Anjasmoro pada 

program GoFood untuk 

meningkatkan omset RM 

Mie Bandung Anjasmoro, 

dan terbukti cukup 

meningkat signifikan..  

Calon suksesor kedua 

memiliki pendekatan yang 

berbeda dalam mensukseskan 

rumah makan yaitu lebih 

menjaga kualitas rasa 

masakan sehingga masakan 

tetap otentik dari rasa dan 

mencoba penambahan variasi 

rasa seperti mie bayam warna 

hijau, mie wortel warna 

merah, dan mie pelangi. 

Kepribadian Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

kesamaan visi 

dengan pemilik 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

Calon suksesor 1 RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

memiliki kesamaan visi 

dengan pemilik. Kesamaan 

visi ini adalah calon suksesor 

1 menginginkan agar RM 

Mie Bandung Anjasmoro 

tetap bertahan dengan rasa 

otentik yang dikembangkan 

Calon suksesor 2 RM Mie 

Bandung Anjasmoro memiliki 

kesamaan visi dengan 

pemilik. Kesamaan visi ini 

adalah calon suksesor 2 

menginginkan agar RM Mie 

Bandung Anjasmoro tetap 

bertahan dengan rasa otentik 

yang dikembangkan oleh 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 

oleh pemilik dan 

berkembang di masa yang 

akan datang dengan lebih 

baik. 

pemilik dan berkembang di 

masa yang akan datang 

dengan lebih baik. 

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

mampu 

menyesuaikan 

diri dengan 

perubahan 

lingkungan 

Calon suksesor pertama 

ketika mengalami harga 

bahan baku seperti sayur-

sayuran yang mahal 

berinisiatif untuk mencari 

supplier langsung dari 

Bandungan untuk 

menghemat biaya yang 

dikeluarkan. Calon suksesor 

pertama juga mendaftarkan 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro di GoFood dan 

Grab Food untuk 

meningkatkan jangkauan 

pasar dan kemudahan 

pengiriman mi eke 

konsumen serta membantu 

penjualan dan pemsaran, 

selain itu calon suksesor 

pertama menggunakan 

Instagram untuk menaikkan 

ketertarikan serta masuk ke 

Google Business sehingga 

membuat RM Mie Bandung 

Anjasmoro lebih dikenal 

orang. Selain itu dari sisi 

operasional, calon suksesor 

pertama banyak 

menggunakan supplier yang 

bisa lebih menghemat biaya 

sebagai caontohnya adalah 

supplier sayur, yang diganti 

dengan supplier sayur 

langsung dari Bandungan 

sehingga harga lebih murah. 

Calon suksesor kedua karena 

melihat trend pecinta 

makanan adalah anak muda 

dan pecinta kesehatan, berniat 

membuat mie Bandung hijau 

yang unik dan menyehatkan 

karena terbuat dari bayam 

sehingga unik dan dapat viral 

di pasaran. 

 

Berdasarkan hasil jawaban wawancara dengan reponden diketahui bahwa 

kedua calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro dapat memasak Mie Bandung 

yang enak walaupun demikian mie buatan calon suksesor kedua lebih enak 
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dibandingkan calon suksesor pertama, namun secara rata-rata hampir sama. Standar 

Mie Bandung yang enak berdasarkan hasil jawaban responden adalah mie tipis 

sehingga memberikan rasa gurih, tidak terlalu kenyal, tekstur halus, daging dan 

onclang dapat serasa menyatu dengan mie di mulut, tidak ada rasa yang terlalu 

menonjol, selain itu rasa asin hanya dapat dirasakan samar-samar saja karena sudah 

ada kuah kaldu untuk penyegar dan peningkat rasa. Kuah sebagai pelengkap rasa 

ditujukan agar jika ada orang yang tidak menyukai rasa asin yang samar di bakmi, 

dapat dinetralkan dengan menggunakan kuah kaldu tersebut.  

Kedua calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro dapat memilih bahan 

baku yang sesuai dan segar untuk keperluan mie RM Mie Bandung Anjasmoro, 

namun calon suksesor kedua lebih ahli dalam memilih bahan baku karena memang 

memiliki latar belakang Pendidikan kuliner sebelumnya. Bahan bakunya tepung 

terigu, daging, sayur-sayur, kulit lunpia. Cara memilih bahan baku yang sesuai dan 

segar misalnya adalah sayur yang masih hijau. Sayur yang digunakan harus fresh 

sehingga warna hijaunya yang didapatkan adalah hijau cerah dan bukan hijau alum. 

Daging juga daging yang masih fresh dan tidak merupakan daging glonggongan 

dan dipilih pada pagi subuh. Untuk kulit pangsit juga biasanya RM Mie Bandung 

Anjasmoro membeli dari Gang Baru yang sudah langganan selama 20an tahun. 

Pemilihan kulit pangsit dilakukan dengan membeli kulit pangsit yang bentuknya 

lembaran dengan tingkat ketebalan kurang dari 1 mm, jika lebih dari 1 mm akan 

direject kulit pangsitnya, dan jika ada waktu calon suksesor kedua membuatnya 

sendiri. Untuk tepung digunakan merk yang sudah terkenal saja seperti Bogasari. 

Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro punya kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan karyawan dan pelanggan. Calon suksesor pertama dapat 

menjelaskan dengan baik visi dan gambaran masa depan rumah makan ini kepada 

karyawan dan ide-ide yang dimilikinya untuk memperbesar restoran, selain itu 

karena calon suksesor pertama berada di depan, calon suksesor pertama adalah yang 

paling sering melakukan interaksi dengan pelanggan, menanyakan apakah makanan 

enak atau tidak, dan meminta saran. Untuk karyawan biasanya calon suksesor 

pertama tanyakan kesulitan yang dihadapi karyawan dan membicarakan mengenai 

kabar keluarga karyawan. Untuk pelanggan, calon suksesor pertama biasanya 
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menanyakan apakah mie yang dimakan sudah enak atau apa yang perlu 

ditambahkan, meminta saran gitu. Untuk calon suksesor kedua, lebih focus untuk 

memasak dan komunikasi paling sering dengan karyawan di dapur saja, namun 

calon suksesor kedua juga bisa jika diminta melayani konsumen di depan. 

Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro tertarik dengan bisnis rumah 

makan, terbukti dengan keduanya mau untuk membantu RM Mie Bandung 

Anjasmoro dari sejak mereka sekolah hingga saat ini. Ketertarikannya juga dapat 

dilihat dari antusiasme mereka untuk mengembangkan bisnis rumah makan ini. 

Calon suksesor pertama merasa tertarik, karena ini adalah usaha keluarga yang 

sudah berjalan cukup lama, sehingga merasakan ada keterikatan dan merasa sayang 

juga jika RM Mie Bandung Anjasmoro inintidak dapat bertahan. Calon suksesor 

kedua memang dari dulu tertarik bisnis kuliner hingga sekolah kuliner dulu.  

Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mau untuk bertanggung 

jawab dalam proses bisnis rumah makan. Kesediaannya bertanggung jawab adalah 

keduanya sepakat untuk membagi pos, dimana calon suksesor pertama melayani di 

bagian depan dan manajemen pembelian serta pengeluaran dan calon suksesor 

kedua memasak di dapur. Calon suksesor pertama bersedia mengontrol seluruh 

proses administrasi dan pemasaran mulai proses pembelian bahan baku, biaya 

produksi, gaji, HPP, keuntungan dan pembayaran. Calon seuksesor kedua bersedia 

untuk mengurus mulai dari pembelian bahan baku, mengatur untuk masak, 

pelayanan rumah makan. 

Calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro punya kepercayaan diri yang 

kuat, hal ini karena kedua calon suksesor sudah memiliki pengalaman yang cukup 

banyak dalam mengurus RM Mie Bandung Anjasmoro selama bertahun-tahun 

sehingga merasa memiliki kemampuan yang cukup baik. Calon suksesor pertama 

merasa percaya diri karena merasa sudah berpengalaman selama 13 tahun dalam 

bekerja pada RM Mie Bandung Anjasmoro sehingga sudah mengetahui seluk beluk 

bisnis ini. Calon suksesor kedua merasa percaya diri karena sudah ada pengalaman 

sebelumnya di sekolah kuliner, selain itu calon suksesor kedua juga sudah bekerja 

8 tahun di RM Mie Bandung Puri Anjasmoro. 
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Berdasarkan hasil jawaban responden, calon suksesor RM Mie Bandung 

Anjasmoro punya tujuan mensukseskan rumah makan ini, caranya untuk suksesor 

pertama adalah selalu berhati-hati dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan 

sehingga cash flow tetap terjaga dengan baik, selain itu calon suksesor pertama 

mengikutkan RM Mie Bandung Anjasmoro pada program GoFood untuk 

meningkatkan omset RM Mie Bandung Anjasmoro, dan terbukti cukup meningkat 

signifikan.. Sedangkan calon suksesor kedua memiliki pendekatan yang berbeda 

yaitu lebih menjaga kualitas rasa masakan sehingga masakan tetap otentik dari rasa 

dan mencoba penambahan variasi rasa seperti mie bayam warna hijau, mie wortel 

warna merah, dan mie pelangi. 

Kedua calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro memiliki kesamaan 

visi dengan saya. Kesamaan visi ini adalah kedua calon suksesor menginginkan 

agar RM Mie Bandung Anjasmoro tetap bertahan dengan rasa otentik yang 

dikembangkan oleh pemilik dan berkembang di masa yang akan datang dengan 

lebih baik. Kedua calon suksesor RM Mie Bandung Anjasmoro mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sebagai contohnya adalah calon 

suksesor pertama ketika mengalami harga bahan baku seperti sayur-sayuran yang 

mahal berinisiatif untuk mencari supplier langsung dari Bandungan untuk 

menghemat biaya yang dikeluarkan. Calon suksesor pertama juga mendaftarkan 

RM Mie Bandung Anjasmoro di GoFood dan Grab Food untuk meningkatkan 

jangkauan pasar dan kemudahan pengiriman mie ke konsumen serta membantu 

penjualan dan pemsaran, selain itu calon suksesor pertama menggunakan Instagram 

untuk menaikkan ketertarikan serta masuk ke Google Business sehingga membuat 

RM Mie Bandung Anjasmoro lebih dikenal orang. Selain itu dari sisi operasional, 

calon suksesor pertama banyak menggunakan supplier yang bisa lebih menghemat 

biaya sebagai caontohnya adalah supplier sayur, yang diganti dengan supplier sayur 

langsung dari Bandungan sehingga harga lebih murah. Untuk calon suksesor kedua 

karena melihat trend pecinta makanan adalah anak muda dan pecinta kesehatan, 

berniat membuat mie Bandung hijau yang unik dan menyehatkan karena terbuat 

dari bayam sehingga unik dan dapat viral di pasaran. 

 



 

 

49 
 

4.3 Calon Suksesor Yang Memiliki Karakteristik Yang Sesuai Untuk Bisnis 

Keluarga RM. Mie Bandung Anjasmoro 

Berdasarkan perbandingan hasil penilaian responden terhadap calon 

suksesor pertama dan calon suksesor kedua, maka dapat dbuat kesimpulans ebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Kesimpulan Perbandingan Calon Suksesor 

Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

Variabel kepemimpinan 

Kedewasaa

n 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

merasa siap 

secara 

emosional 

dalam 

mengambil 

alih 

perusahaan 

Calon suksesor 

pertama sudah 

bekerja di RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

sejak usia 15 atau 16 

tahun sehingga sudah 

bekerja selama 13 

tahun. Calon suksesor 

1 sudah pernah 

mengalami masa yang 

susah maupun masa 

senang pada RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

sebagai contohnya 

adalah ada satu 

periode dimana RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro sangat 

sepi selama 3 bulan 

dan ada juga masa 

dimana dalam satu 

bulan RM Mie 

Bandung Anjasmoro  

tidak pernah sepi dari 

pengunjung sehingga 

hal tersebut 

membentuk sikap 

mental calon suksesor 

untuk siap secara 

emosional untuk 

mengambil alih RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro. 

Calon suksesor 

kedua sudah bekerja 

di RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro sejak 

usia 16 tahun jadi 

sekarang sudah 

bekerja selama 8 

tahun.  

Calon suksesor 

pertama sudah 

bekerja lebih 

lama di RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro 

dibandingkan 

dengan calon 

suksesor kedua. 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

mental yang 

kuat dalam 

mengambil 

alih 

perusahaan 

Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro memiliki 

mental yang kuat 

dalam mengambil alih 

perusahaan, sebagai 

contohnya adalah 

calon suksesor 

pertama selalu 

berkepala dingin 

dalam mengambil 

keputusan, calon 

suksesor pertama tipe 

yang dewasa, tenang, 

penuh perhitungan 

dan selalu 

memperhitungkan 

dari berbagai sudut 

mengenai risiko dan 

keuntungan sebelum 

mengambil 

keputusan, misal 

keputusan untuk 

penggantian supplier 

ayam yang tidak bisa 

memberikan harga 

konstan dalam satu 

bulan adalah 

keputusan dari calon 

suksesor pertama.  

Calon suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki mental 

yang kuat dalam 

mengambil alih 

perusahaan, sebagai 

contohnya adalah 

calon suksesor 

kedua, lebih 

melibatkan 

pemilihan bahan 

baku seperti sayur, 

calon suksesor 

kedua selalu 

memilih sayur yang 

terbaik dan tidak 

mau untuk 

berkompromi 

dengan sayur yang 

kurang baik karena 

pemilihan bahan 

baku yang tepat dan 

cara memasak yang 

benar sehingga 

didapatkan rasa 

yang enak pada 

masakan pada RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro hingga 

mampu 

memproduksi mie 

yang berkualitas 

secara konsisten. 

Calon suksesor 

pertama RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro lebih 

memiliki mental 

yang kuat dalam 

mengambil alih 

perusahaan 

karena lebih 

dewasa, tenang, 

penuh 

perhitungan dan 

selalu 

memperhitungka

n dari berbagai 

sudut mengenai 

risiko dan 

keuntungan 

sebelum 

mengambil 

keputusan. 

Kendali Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

mengetahui 

mengenai 

keseluruhan 

proses bisnis 

perusahaan 

RM Mie 

Calon suksesor 1 RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro sudah 

mengetahui secara 

keseluruhan proses 

bisnis RM Mie 

Bandung Anjasmoro. 

Proses bisnis RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

meliputi pemilihan 

dan pembelian bahan 

Calon suksesor 2 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro sudah 

mengetahui secara 

keseluruhan proses 

bisnis RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro. Proses 

bisnis RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro meliputi 

Kedua calon 

suksesor RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro sudah 

mengetahui 

secara 

keseluruhan 

proses bisnis RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro. 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

Bandung 

Anjasmoro 

baku, memasak mie, 

memasak lauk dan 

mempersiapkan 

tempat, kemudian 

setelah membuka 

rumah makan, maka 

tinggal menunggu 

pelanggan datang, 

mencatat pesanan 

pelanggan, membuat 

pesanan, menyajikan 

pesanan kepada 

pelanggan, menerima 

pembayaran dari 

pelanggan, dan 

setelah malam hari 

mencatat rekapitulasi 

dari pendapatan dan 

pengeluaran pada hari 

tersebut. 

pemilihan dan 

pembelian bahan 

baku, memasak 

mie, memasak lauk 

dan mempersiapkan 

tempat, kemudian 

setelah membuka 

rumah makan, maka 

tinggal menunggu 

pelanggan datang, 

mencatat pesanan 

pelanggan, 

membuat pesanan, 

menyajikan pesanan 

kepada pelanggan, 

menerima 

pembayaran dari 

pelanggan, dan 

setelah malam hari 

mencatat 

rekapitulasi dari 

pendapatan dan 

pengeluaran pada 

hari tersebut. 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

mampu 

melakukan 

pengawasan 

terhadap 

pekerjaan di 

RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro 

Calon suksesor 1 RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro mampu 

melakukan 

pengawasan pada 

pekerjaan di RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

setiap hari sebab 

calon suksesor 1 

selalu berada di 

rumah makan setiap 

hari. Hal ini dapat 

dilakukan oleh calon 

suksesor karena calon 

suksesor berbagi 

peran dalam 

pekerjaannya. Calon 

suksesor pertama 

memegang bagian 

pembukuan, dan 

kasirt seperti 

Calon suksesor 2 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro mampu 

melakukan 

pengawasan pada 

pekerjaan di RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro setiap 

hari sebab calon 

suksesor 2 selalu 

berada di rumah 

makan setiap hari. 

Hal ini dapat 

dilakukan oleh 

calon suksesor 

karena calon 

suksesor berbagi 

peran dalam 

pekerjaannya. 

Calon suksesor 

kedua memegang 

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

mampu 

melakukan 

pengawasan pada 

pekerjaan di RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro setiap 

hari sebab kedua 

calon suksesor 

selalu berada di 

rumah makan 

setiap hari. Calon 

suksesor pertama 

memegang 

bagian 

operasional 

sedangkan calon 

suksesor kedua 

pada bagian 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

pencatatan pembelian 

bahan baku dan 

kebutuhan lain, 

penerimaan 

pembayaran dari 

konsumen, 

pembayaran kepada 

supplier, pembayaran 

gaji karyawan, 

posting menu baru 

dan update harga di 

GoFood dan Grab 

Food.  

peranan di bagian 

dapur yaitu 

memasak dan 

mempersiapkan 

makanan bagi 

konsumen, 

mengawasi 

penggunaan bahan 

baku yang tepat dan 

cara untuk 

memasak mie serta 

waktu yang 

dibutuhkan untuk 

memasak. 

memasak di 

dapur saja. 

Supervisi Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

mempu 

memberikan 

pengarahan 

kepada 

karyawan 

dalam 

melakukan 

pekerjaannya 

Calon suksesor 1 

mampu memberikan 

pengarahan bagi 

karyawan dalam 

bekerja. Calon 

suksesor pertama 

lebih mengarahkan 

karyawan mengenai 

cara pencatatan 

pesanan yang harus 

rapi dan penerimaan 

uang pembayaran dari 

konsumen yang harus 

semuanya diserahkan 

ke calon suksesor, 

selain itu calon 

suksesor pertama 

mengarahkan 

karyawan harus bisa 

menyapa pelanggan 

dengan ramah dalam 

kondisi ramai, 

mencatat pesanan 

dengan akurat jangan 

sampai ada yang 

terlewatkan dan kalau 

konsumen sudah 

selesai, meja harus 

cepat dibersihkan.. 

Calon suksesor 2 

mampu 

memberikan 

pengarahan bagi 

karyawan dalam 

bekerja. Calon 

suksesor kedua 

terutama 

mengarahkan 

karyawan di bagian 

dapur seperti apa 

yang perlu dimasak 

terlebih dahulu dan 

apa saja yang perlu 

disiapkan untuk 

dipotong-potong, 

selain itu calon 

suksesor kedua juga 

memperhatikan 

mengenai kerapian 

penyajian makanan.  

Calon suksesor 

pertama mampu 

mengarahkan 

karyawan baik 

dalam hal 

memasak, 

pencatatan 

pesanan, 

pembayaran dan 

pelayanan kepada 

pelanggan. 

Calon 

suksesor RM 

Calon suksesor 1 RM 

Mie Bandung 

Calon suksesor 2 

RM Mie Bandung 

Calon suksesor 

pertama lebih 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

mampu 

memotivasi 

karyawan 

untuk bekerja 

dengan baik 

Anjasmoro mampu 

memotivasi karyawan 

untuk bekerja dengan 

baik, caranya adalah 

kalau calon suksesor 

pertama biasanya 

menyemangati 

dengan iming-iming 

bonus insentif jika 

karyawan mampu 

mencapai target 

tertentu contohnya 

jika dalam satu bulan 

mampu mencapai 

target, rata-rata sehari 

50an mangkok, calon 

suksesor pertama 

memberikan bonus 

kepada karyawan. Hal 

ini dikatakan di awal 

bulan sehingga 

karyawan lebih 

termotivasi dalam 

bekerja.  

Anjasmoro mampu 

memotivasi 

karyawan untuk 

bekerja dengan 

baik, caranya adalah 

calon suksesor 

kedua biasanya 

yang lebih dekat 

dengan karyawan 

yang didapur 

biasanya 

memberikan 

semangat dengan 

kata-kata atau 

teriakan 

penyemangat kerja, 

seperti yel-yel. 

mampu 

memotivasi 

karyawan karena 

menekankan pada 

tanggung jawab 

yaitu dengan 

reward dan 

punishment. 

Variabel Kompetensi 

Kemampua

n 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

mengerti 

mengenai cara 

memasak Mie 

Bandung yang 

enak 

Calon suksesor 1 RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro dapat 

memasak Mie 

Bandung yang enak. 

Standar Mie Bandung 

yang enak 

berdasarkan hasil 

jawaban responden 

adalah mie tipis 

sehingga memberikan 

rasa gurih, tidak 

terlalu kenyal, tekstur 

halus, daging dan 

onclang dapat serasa 

menyatu dengan mie 

di mulut, , tidak ada 

rasa yang terlalu 

menonjol, selain itu 

rasa asin hanya dapat 

Calon suksesor 2 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro dapat 

memasak Mie 

Bandung yang lebih 

enak dibandingkan 

calon suksesor 

pertama, namun 

secara rata-rata 

hampir sama. 

Standar Mie 

Bandung yang enak 

berdasarkan hasil 

jawaban responden 

adalah mie tipis 

sehingga 

memberikan rasa 

gurih, tidak terlalu 

kenyal, tekstur 

halus, daging dan 

Calon suksesor 

kedua RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro dapat 

memasak Mie 

Bandung yang 

lebih enak 

dibandingkan 

calon suksesor 

pertama. 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

dirasakan samar-

samar saja karena 

sudah ada kuah kaldu 

untuk penyegar dan 

peningkat rasa. Kuah 

sebagai pelengkap 

rasa ditujukan agar 

jika ada orang yang 

tidak menyukai rasa 

asin yang samar di 

bakmi, dapat 

dinetralkan dengan 

menggunakan kuah 

kaldu tersebut. 

onclang dapat 

serasa menyatu 

dengan mie di 

mulut, , tidak ada 

rasa yang terlalu 

menonjol, selain itu 

rasa asin hanya 

dapat dirasakan 

samar-samar saja 

karena sudah ada 

kuah kaldu untuk 

penyegar dan 

peningkat rasa. 

Kuah sebagai 

pelengkap rasa 

ditujukan agar jika 

ada orang yang 

tidak menyukai rasa 

asin yang samar di 

bakmi, dapat 

dinetralkan dengan 

menggunakan kuah 

kaldu tersebut. 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

keahlian 

dalam memilih 

bahan baku 

yang sesuai 

dan segar 

Calon suksesor 1 RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro dapat 

memilih bahan baku 

yang sesuai dan segar 

untuk keperluan mie 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro,. Bahan 

bakunya tepung 

terigu, daging, sayur-

sayur, kulit lunpia.  

Calon suksesor 2 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro dapat 

memilih bahan baku 

yang sesuai dan 

segar untuk 

keperluan mie RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro, namun 

calon suksesor 

kedua lebih ahli 

dalam memilih 

bahan baku karena 

memang memiliki 

latar belakang 

Pendidikan kuliner 

sebelumnya. Bahan 

bakunya tepung 

terigu, daging, 

sayur-sayur, kulit 

lunpia. Cara 

memilih bahan baku 

Calon suksesor 

kedua lebih ahli 

dalam memilih 

bahan baku 

karena memang 

memiliki latar 

belakang 

Pendidikan 

kuliner 

sebelumnya. 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

yang sesuai dan 

segar misalnya 

adalah sayur yang 

masih hijau. Sayur 

yang digunakan 

harus fresh 

sehingga warna 

hijaunya yang 

didapatkan adalah 

hijau cerah dan 

bukan hijau alum. 

Daging juga daging 

yang masih fresh 

dan tidak 

merupakan daging 

glonggongan dan 

dipilih pada pagi 

subuh. Untuk kulit 

pangsit juga 

biasanya RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro 

membeli dari Gang 

Baru yang sudah 

langganan selama 

20an tahun. 

Pemilihan kulit 

pangsit dilakukan 

dengan membeli 

kulit pangsit yang 

bentuknya lembaran 

dengan tingkat 

ketebalan kurang 

dari 1 mm, jika 

lebih dari 1 mm 

akan direject kulit 

pangsitnya, dan jika 

ada waktu calon 

suksesor kedua 

membuatnya 

sendiri. Untuk 

tepung digunakan 

merk yang sudah 

terkenal saja seperti 

Bogasari. 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

berkomunikasi 

dengan baik 

kepada 

karyawan 

maupun 

pelanggan 

Calon suksesor 1 RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro punya 

kemampuan untuk 

berkomunikasi 

dengan karyawan dan 

pelanggan. Calon 

suksesor pertama 

dapat menjelaskan 

dengan baik visi dan 

gambaran masa depan 

rumah makan ini 

kepada karyawan dan 

ide-ide yang 

dimilikinya untuk 

memperbesar 

restoran, selain itu 

karena calon suksesor 

pertama berada di 

depan, calon suksesor 

pertama adalah yang 

paling sering 

melakukan interaksi 

dengan pelanggan, 

menanyakan apakah 

makanan enak atau 

tidak, dan meminta 

saran. Untuk 

karyawan biasanya 

calon suksesor 

pertama tanyakan 

kesulitan yang 

dihadapi karyawan 

dan membicarakan 

mengenai kabar 

keluarga karyawan. 

Untuk pelanggan, 

calon suksesor 

pertama biasanya 

menanyakan apakah 

mie yang dimakan 

sudah enak atau apa 

yang perlu 

ditambahkan, 

meminta saran gitu.  

Calon suksesor 

kedua, lebih focus 

untuk memasak dan 

komunikasi paling 

sering dengan 

karyawan di dapur 

saja, namun calon 

suksesor kedua juga 

bisa jika diminta 

melayani konsumen 

di depan. 

Calon suksesor 1 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro punya 

kemampuan 

untuk 

berkomunikasi 

dengan karyawan 

dan pelanggan 

dibandingkan 

dengan calon 

suksesor kedua 

karena lebih 

sering 

berkomunikasi 

dengan karyawan 

dan pelanggan 

dibandingkan 

dengan calon 

suksesor kedua 

yang berada di 

dapur. 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

Motivasi Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

tertarik dengan 

bisnis rumah 

makan 

Calon suksesor 

pertama merasa 

tertarik, karena ini 

adalah usaha keluarga 

yang sudah berjalan 

cukup lama, sehingga 

merasakan ada 

keterikatan dan 

merasa sayang juga 

jika RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

ini tidak dapat 

bertahan.  

Calon suksesor 

kedua memang dari 

dulu tertarik bisnis 

kuliner hingga 

sekolah kuliner dulu 

Calon suksesor 

pertama memiliki 

keterikatan dan 

keinginan untuk 

mempertahankan 

bisnis keluarga. 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

bersedia untuk 

bertanggung 

jawab atas 

semua proses 

bisnis rumah 

makan 

Calon suksesor 

pertama melayani di 

bagian depan atau 

kasir dan pemesanan. 

Calon suksesor 

pertama bersedia 

bertanggung jawab 

mengontrol seluruh 

proses administrasi 

dan pemasaran mulai 

proses pembelian 

bahan baku, biaya 

produksi, gaji, HPP, 

keuntungan dan 

pembayaran.  

Calon suksesor 

kedua bertanggung 

jawab memasak di 

dapur. Calon 

seuksesor kedua 

bersedia untuk 

mengurus mulai 

dari pembelian 

bahan baku, 

mengatur untuk 

masak, pelayanan 

rumah makan. 

Calon suksesor 

pertama 

bertanggung 

jawab 

mengontrol 

seluruh proses 

administrasi dan 

pemasaran mulai 

proses pembelian 

bahan baku, biaya 

produksi, gaji, 

HPP, keuntungan 

dan pembayaran. 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

kepercayaan 

diri yang kuat 

dalam 

menjalankan 

bisnis rumah 

makan 

Calon suksesor 

pertama merasa 

percaya diri karena 

merasa sudah 

berpengalaman 

selama 13 tahun 

dalam bekerja pada 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro sehingga 

sudah mengetahui 

seluk beluk bisnis ini.  

Calon suksesor 

kedua merasa 

percaya diri karena 

sudah ada 

pengalaman 

sebelumnya di 

sekolah kuliner, 

selain itu calon 

suksesor kedua juga 

sudah bekerja 8 

tahun di RM Mie 

Bandung Puri 

Anjasmoro.  

Calon suksesor 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro punya 

kepercayaan diri 

yang kuat, 

terutama calon 

suksesor pertama 

yang merasa 

sudah 

berpengalaman 

selama 13 tahun 

dalam bekerja 

pada RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro.  

Calon 

suksesor RM 

Calon suksesor 

pertama selalu 

Calon suksesor 

kedua memiliki 

Calon suksesor 

pertama lebih 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

tujuan pribadi 

yaitu 

mensukseskan 

rumah makan 

berhati-hati dalam 

mengelola 

pengeluaran dan 

pendapatan sehingga 

cash flow tetap terjaga 

dengan baik, selain itu 

calon suksesor 

pertama mengikutkan 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro pada 

program GoFood 

untuk meningkatkan 

omset RM Mie 

Bandung Anjasmoro, 

dan terbukti cukup 

meningkat 

signifikan..  

pendekatan yang 

berbeda dalam 

mensukseskan 

rumah makan yaitu 

lebih menjaga 

kualitas rasa 

masakan sehingga 

masakan tetap 

otentik dari rasa dan 

mencoba 

penambahan variasi 

rasa seperti mie 

bayam warna hijau, 

mie wortel warna 

merah, dan mie 

pelangi. 

berhati-hati 

dalam mengelola 

pengeluaran, 

pendapatan dan 

meningkatkan 

omset dari RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

Kepribadia

n 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

kesamaan visi 

dengan 

pemilik RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

Calon suksesor 1 RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro memiliki 

kesamaan visi dengan 

pemilik. Kesamaan 

visi ini adalah calon 

suksesor 1 

menginginkan agar 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro tetap 

bertahan dengan rasa 

otentik yang 

dikembangkan oleh 

pemilik dan 

berkembang di masa 

yang akan datang 

dengan lebih baik. 

Calon suksesor 2 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro 

memiliki kesamaan 

visi dengan pemilik. 

Kesamaan visi ini 

adalah calon 

suksesor 2 

menginginkan agar 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro tetap 

bertahan dengan 

rasa otentik yang 

dikembangkan oleh 

pemilik dan 

berkembang di 

masa yang akan 

datang dengan lebih 

baik. 

Kedua calon 

suksesor RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro 

memiliki 

kesamaan visi 

dengan pemilik. 

Kesamaan visi ini 

adalah calon 

suksesor 

menginginkan 

agar RM Mie 

Bandung 

Anjasmoro tetap 

bertahan dengan 

rasa otentik yang 

dikembangkan 

oleh pemilik dan 

berkembang di 

masa yang akan 

datang dengan 

lebih baik. 

Calon 

suksesor RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro 

mampu 

menyesuaikan 

Calon suksesor 

pertama ketika 

mengalami harga 

bahan baku seperti 

sayur-sayuran yang 

mahal berinisiatif 

Calon suksesor 

kedua karena 

melihat trend 

pecinta makanan 

adalah anak muda 

dan pecinta 

Calon suksesor 

pertama lebih 

mampu 

menyesuaikan 

diri dengan 

perubahan 
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Dimensi Indikator Calon Suksesor 1 Calon Suksesor 2 Kesimpulan 

diri dengan 

perubahan 

lingkungan 

untuk mencari 

supplier langsung dari 

Bandungan untuk 

menghemat biaya 

yang dikeluarkan. 

Calon suksesor 

pertama juga 

mendaftarkan RM 

Mie Bandung 

Anjasmoro di 

GoFood dan Grab 

Food untuk 

meningkatkan 

jangkauan pasar dan 

kemudahan 

pengiriman mie ke 

konsumen serta 

membantu penjualan 

dan pemsaran, selain 

itu calon suksesor 

pertama 

menggunakan 

Instagram untuk 

menaikkan 

ketertarikan serta 

masuk ke Google 

Business sehingga 

membuat RM Mie 

Bandung Anjasmoro 

lebih dikenal orang. 

Selain itu dari sisi 

operasional, calon 

suksesor pertama 

banyak menggunakan 

supplier yang bisa 

lebih menghemat 

biaya sebagai 

caontohnya adalah 

supplier sayur, yang 

diganti dengan 

supplier sayur 

langsung dari 

Bandungan sehingga 

harga lebih murah. 

kesehatan, berniat 

membuat mie 

Bandung hijau yang 

unik dan 

menyehatkan 

karena terbuat dari 

bayam sehingga 

unik dan dapat viral 

di pasaran. 

lingkungan 

terbukti dengan 

mendaftarkan 

RM Mie Bandung 

Anjasmoro di 

GoFood dan Grab 

Food untuk 

meningkatkan 

jangkauan pasar 

dan kemudahan 

pengiriman. 
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Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan hasil bahwa calon 

suksesor yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk bisnis keluarga RM. Mie 

Bandung Anjasmoro adalah calon suksesor pertama. Alasan dari pemilihan calon 

suksesor pertama adalah karena calon suksesor pertama tipe yang dewasa, tenang, 

penuh perhitungan dan selalu memperhitungkan dari berbagai sudut mengenai 

risiko dan keuntungan sebelum mengambil keputusan, misal keputusan untuk 

penggantian supplier ayam yang tidak bisa memberikan harga konstan dalam satu 

bulan. Selain itu kemampuan memasak, dan pemilihan bahan baku calon suksesor 

pertama dengan calon suksesor kedua hampir sama dan dapat sama-sama 

menghasilkan mie Bandung yang enak. 

Berbeda dengan calon suksesor kedua, calon suksesor pertama lebih sering 

berhubungan dengan pelanggan karena berada di meja depan sehingga dapat 

berinteraksi dengan pelanggan dengan baik dan dapat mengarahkan karyawan 

dalam pelayanannya kepada pelanggan. Calon suksesor pertama juga memegang 

administrasi dengan baik dengan selalu berhati-hati dalam mengelola pengeluaran 

dan pendapatan sehingga cash flow tetap terjaga dengan baik, selain itu calon 

suksesor pertama mengikutkan RM Mie Bandung Anjasmoro pada program 

GoFood untuk meningkatkan omset RM Mie Bandung Anjasmoro, dan terbukti 

cukup meningkat signifikan dan calon suksesor pertama sudah berpengalaman 

selama 13 tahun dalam bekerja pada RM Mie Bandung Anjasmoro. Calon suksesor 

pertama juga mengikuti perkembangan jaman dengan cara mendaftarkan RM Mie 

Bandung Anjasmoro di GoFood dan Grab Food untuk meningkatkan jangkauan 

pasar dan kemudahan pengiriman mie ke konsumen serta membantu penjualan dan 

pemsaran, selain itu calon suksesor pertama menggunakan Instagram untuk 

menaikkan ketertarikan serta masuk ke Google Business sehingga membuat RM 

Mie Bandung Anjasmoro lebih dikenal orang. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

calon suksesor pertama RM Mie Bandung Anjasmoro dinilai lebih tepat untuk 

menjadi suksesor dari RM Mie Bandung Anjasmoro. 

 

 Hasil rekomendasi penelitian ini disampaikan kepada pemilik RM 

Mie Bandung Anjasmoro yang juga merasa bahwa calon suksesor pertama 
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merupakan calon suksesor yang tepat untuk meneruskan RM Mie Bandung 

Anjasmoro karena calon suksesor pertama dipandang sudah lebih dewasa, mampu 

menjalankan keseluruhan bisnis secara lebih baik terutama adanya keinginan untuk 

mengembangkan usaha RM Mie Bandung Anjasmoro melalui Go Food perlu 

dilakukan sehingga pemilik RM Mie Bandung Anjasmoro sendiri menyadari bahwa 

pemilihan calon suksesor pertama sebagai calon penerus RM Mie Bandung 

Anjasmoro sudah tepat. 
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