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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Bisnis Keluarga UD Raja Isuzu Motor Semarang 

 

Bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor berdiri sejak pertengahan bulan 

April tahun 2001 di Jalan Kartini raya no. 8 Semarang, ini merupakan ruko yang 

dijadikan sebagai tempat usaha. Bisnis keluarga ini dimiliki oleh dua orang 

saudara sepupu yaitu Bapak Liyanto Budiman yang saat ini berusia 52 tahun dan 

saudara sepupunya Ibu Hwatiani yang saat ini berusia 56 tahun. Nama dari UD 

Raja Isuzu Motor dibuat berdasarkan usaha penjualan sparepart terlengkap khusus 

merkIsuzu daerah Semarang dan sekitarnya. UD Raja Isuzu Motor merupakan 

sebuah bisnis yang bergerak di bidang penjualan sparepart mobil khusus merk 

Isuzu, baik untuk pemakaian pribadi, keperluan bengkel, maupun grosir. 

Awalnya usaha ini bermula dari Bapak Liyanto Budiman dan Ibu Hwatiani 

yang ikut bekerja pada bidang yang sama pada UD Fiat Motor pada tahun 1988 

kemudian Bapak Liyanto Budiman dan Ibu Hwatiani masih tetap ikut bekerja 

pada orang lain di UD Mataram Isuzu Motor pada tahun 1994. Namun dengan 

tekad yang kuat serta dari pengalaman yang cukup, maka Bapak Liyanto Budiman 

dan Ibu Hwatiani bertekad untuk membangun bisnis mereka sendiri dan 

terbentuklah UD Raja Isuzu Motor pada tahun 2001 hingga saat ini dengan 2 

orang Owner yaitu Bapak Liyanto Budiman dan Ibu Hwatiani membawahi 6 

orang karyawan. Berikut merupakan struktur yang terdapat pada UD Raja Isuzu 

Motor : 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bisnis Keluarga UD Raja Isuzu Motor 

Semarang 

4.2 Identitas Responden 

 Dalam penelitian ini responden adalah seluruh anggota pada bisnis 

keluarga UD Raja Isuzu Motor yang memiliki peranan penting dalam proses 

suksesi pada bisnis kedepannya. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 10 

orang, dengan karakteristik responden yang dianalisis pada penelitian ini meliputi 

jenis kelamin, pendidikan  terakhir, serta jabatan. Karakteristik setiap responden 

dapat dijelaskan pada beberapa tabel dibawah 

 

 

 

 

Pimpinan 1

  

Pimpinan 2 

Kepala 

Gudang 

Driver Bag. 

Penjualan

  

Bag. 

Penagihan

  

Bag. 

Packing 

Bag. 

Penataan 

Bag. 

Coding 
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 Tabel 4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 

Berdasarkan tabel identitas responden yang telah disajikan diatas seluruh 

responden secara mayoritas adalah laki – laki sebesar 90% dan sisanya responden 

perempuan sebesar 10%. 

 Tabel 4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir 

Pendidikan terakhir Frekuensi Presentase (%) 

S1 3 30 

SMA / STM 5 50 

SMP 2 20 

Total 10 100 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel identitas responden yang telah disajikan diatas seluruh 

responden paling banyak memiliki pendidikan terakhir pada SMA / STM 

sebanyak 50%, pendidikan S1 sebanyak 30%, dan sisanya SMP sebanyak 20%.  

 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki – laki 9  90 

Perempuan 1  10 

Total 10 100 
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 Tabel 4.2.3 Karakteristik responden berdasarkan jabatan 

Nama responden Jabatan Frekuensi Presentase 

Liyanto Budiman Owner 1 20 

Hwatiani Owner 1 

Aldri Reiva 

Budiman  

Kepala Gudang 1 10 

Erico Joseph 

Setiawan 

Tidak memiliki 

jabatan 

1 10 

Sugiyanto Karyawan 1 60 

Danu Karyawan 1 

Ipang Setiawan Karyawan 1 

Danindra Karyawan 1 

Eko Wahono Karyawan 1 

Edi Supriyadi Karyawan 1 

Total                                 10 100 

 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel identitas responden yang telah disajikan diatas, jabatan 

responden yang paling mendominasi merupakan karyawan sebanyak 60%, Owner 

sebanyak 20%, kepala gudang 10%, dan belum memiliki jabatan 10%. 
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4.3 Analisis dan Pembahasan Proses Suksesi 

 

 Proses suksesi memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi dari 

sebuah perusahan. Baik itu perusahaan keluarga maupun perusahaan non 

keluarga. Untuk masuk pada tahap suksesi diperlukan proses yang terbilang cukup 

panjang dimulai dari penentuan calon suksesor dimana seseorang yang sudah 

ditetapkan menjadi calon suksesor juga harus dipersiapkan jauh sebelum suksesi 

itu terjadi nantinya.  

 Analis proses suksesi pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor ini 

menggunakan teori proses suksesi Morris et al (1996) yang terbagi menjadi 3 

kategori yaitu : Kesiapan calon suksesor, Relasi calon suksesor terhadap keluarga 

dan anggota bisnis keluarga, serta Perencanaan dan pengendalian. Dengan 

membagi analisis proses suksesi berdasarkan teori Morris et al (1996) maka 

didapatkan hasil dari bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor sebagai berikut : 

 4.3.1 Kesiapan calon suksesor 

  Kesiapan calon suksesor merupakan suatu bentuk kesiapan antara 

Owner dengan calon suksesor yang dapat menentukan tingkat keberhasilan proses 

suksesi dalambisnis keluarga. UD Raja Isuzu Motor telah menyiapkan kedua 

calon suksesornya dengan baik, adapun beberapa tahap untuk kesiapan calon 

suksesor meliputi pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja, jabatan calon 

suksesor, lama bekerja pada perusahaan, motivasi, serta persepsi pribadi calon 

suksesor. 

4.3.1.1 Pendidikan formal 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang sedang 

ditempuh maupun pendidikan yang telah ditempuh oleh calon 

suksesor yang sesuai dengan bidang usaha pada bisnis keluarga
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Tabel 4.3.1.1.1 Tabulasi hasil wawancara Pendidikan Formal 

Pendidikan Formal 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019)

No. Pertanyaan Owner 1 

 

Owner 2 

 

Calon 

suksesor 1 

 

Calon 

suksesor 2 

Bag. 

Penjualan 

Bag. Coding Bag. 

Penataan 

Bag. Packing Bag. 

Penagihan 

Driver Kesimpulan 

1. Apakah Calon 

suksesor sedang 

atau telah 

menempuh 

pendidikan 

formal? Sebutkan 

dan jelaskan? 

Calon suksesor 1 

telah menempuh 

pendidikan sarjana 

ekonomi dan calon 

suksesor 2 seda ng 

menempuh 

pendidikan sarjana 

ekonomi. 

Calon suksesor 

1 telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana ekonomi 

dan calon 

suksesor 2 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Calon 

suksesor 1  

telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Calon 

suksesor 2 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi 

Calon 

suksesor 1 

telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi dan 

calon 

suksesor 2 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Calon 

suksesor 1 

telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi dan 

calon 

suksesor 2 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Calon 

suksesor 1 

telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi dan 

calon 

suksesor 2 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Calon 

suksesor 1 

telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi dan 

calon 

suksesor 2 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Calon 

suksesor 1 

telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi dan 

calon 

suksesor 2 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Calon suksesor 

1 telah 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi dan 

calon suksesor 

2 sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonomi. 

Seluruh calon 

suksesor telah 

mendapatkan 

pendidikan 

formalnya yang 

sesuai dengan 

bidang usaha 

baik dari Aldri 

Reiva Budiman 

yang sudah 

menempuhi 

pendidikan 

sarjana 

ekonominya dan 

Erico Joseph 

Setiawan yang 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

sarjana 

ekonominya.  
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Berdasarkan pernyataan dari sepuluh orang responden pada bisnis 

keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari dua orang Owner, dua orang calon 

suksesor, serta seluruh menyatakan bahwa Owner telah mempersiapkan 

pendidikan formal calon suksesornya dengan baik. Pernyataan ini dapat dilihat 

dari pendidikan dua orang calon suksesor baik dari calon suksesor 1 yang sudah 

memiliki gelar sarjana ekonomi lulusan Universitas Kristen Satya Wacana dan 

calon suksesor 2 yang sedang menempuh pendidikan sarjana ekonomi di UNIKA 

Soegijapranata. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh dua orang calon 

suksesor adalah jurusan ekonomi manajemen, dimana jurusan ini sesuai dengan 

bidang usaha pada bisnis keluarga.  

Langkah awal yang dipersiapkan oleh Owner dan calon suksesor ini 

terbilang cukup baik untuk mempersiapkan kedua orang calon suksesor. Karena 

dua orang calon suksesor mengambil jurusan manajemen dimana pendidikan 

formal yang telah atau sedang ditempuh oleh dua orang calon suksesor yaitu  

merupakan pendidikan yang sesuai dengan bidang usaha pada bisnis keluarga 

terutama pada bisnis penjualan sparepart pada UD Raja Isuzu Motor. Pendidikan 

formal yang sesuai dengan bidang usaha merupakan persiapan penting dalam 

menyiapkan calon suksesor kedepannya, supaya calon suksesor mendapatkan 

pengetahuan yang lebih mengenai pengelolaan bisnis dan manajerialnya.
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4.3.1.2 Pelatihan 

 

Pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran mengenai bisnis 

yang diikuti oleh calon suksesor baik dalam perusahaan maupun dari luar 

perusahaan. Pelatihan ini berguna untuk menambah wawasan calon 

suksesor mengenai bisnis keluarga, dengan tujuan calon suksesor memiliki 

persiapan lebih dalam memimpin bisnis keluarga kedepannya.  
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Tabel 4.3.1.2.1 Tabulasi Hasil Wawancara Pelatihan 

Pelatihan 

No Pertanyaan Owner 1 

 

Owner 2 

 

Calon suksesor 

1  

Calon suksesor 

2  

Bag. Penjualan Bag. Coding Bag. 

Penataan 

Bag. Packing Bag. 

Penagihan 

Driver Kesimpulan 

1. Apakah calon 

suksesor diberikan 

pelatihan 

mengenai jenis – 

jenis sparepart 

pada bisnis 

keluarga? 

Sebutkan dan 

jelaskan? 

Calon suksesor 

1 dan calon 

suksesor 2 telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai jenis 

– jenis 

sparerpart 

langsung oleh 

owner. 

Baik dari calon 

suksesor 1 dan 

calon suksesor 2 

telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai jenis 

– jenis 

sparerpart 

langsung oleh 

owner. 

Calon suksesor 

1 telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai jenis 

– jenis sparepart 

oleh owner, 

bahkan sejak 

calon suksesor 1 

masih sekolah. 

Calon suksesor 

2 telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai jenis 

– jenis sparepart 

oleh owner dan 

karyawan yang 

sudah memiliki 

pengalaman 

pada bisnis. 

Calon suksesor 

1 telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai jenis 

– jenis sparepart 

oleh dan calon 

suksesor 2juga 

telah 

mendapatkan 

pelatihan yang 

sama oleh 

owner dan bag. 

Penjualan 

Sejak dulu 

calon 

suksesor 1 

dan calon 

suksesor 2 

telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai 

jenis – jenis 

sparerpart 

langsung oleh 

owner. 

Seluruh calon 

suksesor 

diberikan 

pelatihan 

langsung oleh 

owner 

mengenai 

pengenalan 

akan jenis – 

jenis 

sparepart 

yang ada pada 

bisnis 

keluarga. 

Dua orang 

calon 

suksesor telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai 

penjualan 

sparepart 

yang 

diberikan 

langsung oleh 

owner. 

Pelatihan 

yang 

didapatkan 

oleh seluruh  

calon 

suksesor 

berkenaan 

dengan bisnis 

keluarga, 

Kedua calon 

suksesor 

sudah 

memiliki 

keahlian 

karena telah 

diberikan 

pelatihan 

mengenai 

bisnis 

keluarga. 

Seluruh calon 

suksespr telah 

mendapatkan 

pelatihan 

mengenai jenis – 

jenis sparepart 

pada bisnis 

keluarga melaui 

owner serta 

karyawan yang 

sudah 

berpengalaman 

pada bisnis 

 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019)
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Berdasarkan pernyataan dari sepuluh orang responden pada bisnis 

keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari dua orang owner, dua orang calon 

suksesor, serta seluruh karyawan menyatakan bahwa calon suksesor telah 

diberikan pelatihan dalam bisnis keluarga oleh Owner baik dari Bapak 

Liyanto Budiman dan Ibu Hwatiani mengenai cara menghadapi konsumen 

yang dibangun melalui kepercayaan diri calon suksesor terutama ketika 

sedang berhadapan langsung dengan konsumen, kepercayaan diri calon 

suksesor dapat berkembang sendiri dengan cara melihat serta 

mengaplikasikan cara dari Owner ketika sedang menghadapi konsumen.  

Pengenalan akan beberapa jenis – jenis sparepart juga merupakan 

latihan yang sering diberikan kepada calon suksesor, pelatihan jenis ini 

dilakukan dengan cara memahami seluruh sparepart yang dimulai dari hal 

– hal dasar seperti memahami fungsi setiap sparepart serta letak lokasi 

sparepart pada UD Raja Isuzu Motor sehingga ketika calon suksesor 

diminta oleh konsumen untuk mengambilkan jenis sparepart yang 

dimaksud, calon suksesor dapat dengan sigap untuk mengambilkan barang 

yang dimaksud.    

Cara order barang kepada supplier merupakan jenis pelatihan yang 

diberikan kepada calon suksesor juga melalui owner, adapun pelatihan ini 

diterapkan dengan cara pengenalan beberapa supplier kepada calon 

suksesor terlebih dahulu sehingga kedepannya jika stock barang pada UD 

Raja Isuzu Motor telah habis, calon suksesor dengan langusung dapat 

melakukan pemesanan barang yang dimaksud kepada supplier yang 

bersangkutan. Pelatihan sendiri merupakan bagian terpenting dalam 

mempersiapkan calon suksesor sehingga kedepannya calon suksesor lebih 

memiliki kesiapan dalam menghadapi konsumen serta mengelola 

perusahaan karena telah diajarkan dan memiliki pengetahuan yang cukup 

tinggi pada bidangnya. 
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4.3.1.3 Pengalaman Kerja 

 

Pengalaman kerja merupakan sebuah pengalaman pekerjaan yang 

pernah didapatkan oleh calon suksesor mengenai bisnis keluarga baik dari 

dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Pengalaman kerja 

sendiri memiliki tujuan supaya calon suksesor mendapatkan pengalaman 

yang sesuai dan dapat diterapkan dalam bisnis keluarga.  
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Tabel 4.3.1.3.1 Tabulasi Hasil Wawancara Pengalaman Kerja 

Pengalaman Kerja 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon 

suksesor 1 

Calon suksesor 

2 

Bag. 

Penjualan 

Bag. 

Coding 

Bag. 

Penataan 

Bag. Packing Bag. 

Penagihan 

Driver Kesimpulan 

1. Apakahcalon suksesor 

memiliki pengalaman 

kerja pada bisnis 

keluarga atau dari luar 

bisnis keluarga? 

Sebutkan dan 

jelaskan? 

Keduanya 

sudah memiliki 

pengalaman 

kerjanya masing 

– masing baik 

dari calon 

suksesor 1 yang 

sejak SMA 

sudah terlibat  

pada bisnis 

keluarga dan 

calon suksesor 2 

yang sudah 

terlibat sejak 

SMP. 

Keduanya sudah 

memiliki 

pengalaman kerja 

pada bisnis 

keluarga baik dari 

calon suksesor 1 

yang sudah 

terlibat sejak 

SMA dan calon 

suksesor 2 yang 

sudah terlibat 

sejak SMP dan 

sudah memiliki 

pengalaman kerja 

diluar bisnis 

keluarga dengan 

ikut bekerja pada 

bengkel mobil. 

Calon 

suksesor 1 

hanya 

memiliki 

pengalaman 

kerja pada 

bisnis 

keluarga saja, 

karena setelah 

lulus kuliah 

calon 

suksesor 1 

langsung ikut 

bekerja pada 

bisnis 

keluarga 

sebagai 

kepala 

gudang. 

Calon suksesor 

2 telah memiliki 

pengalaman 

dari dalam 

bisnis keluarga 

melalui 

pelatihan yang 

diberikan, 

sedangkan dari 

luar bisnis 

keluarga calon 

suksesor 2 

pernah ikut 

bekerja di 

bengkel mobi 

milik salah satu 

customer pada 

bisnis keluarga. 

Iya, karena 

mereka juga 

sudah lama 

bekerja disini 

, jika dari luar 

bisnis 

keluarga 

calon 

suksesor 2 

pernah ikut 

kerja di 

bengkel 

mobil. 

Iya, karena 

mereka 

telah 

memiliki 

pengalaman 

kerja yang 

tinggi pada 

bisnis 

keluarga 

karena 

mereka 

berdua 

sudah lama 

terlibat 

dalam 

bisnis 

keluarga. 

Mereka 

telah 

memiliki 

pengalaman 

kerja pada 

bisnis 

keluarga 

sejak masih 

diusia 

sekolah 

Iya, karena 

mereka sudah 

lama bekerja 

pada bisnis 

keluarga, 

namun calon 

suksesor 1 

pengalamann

ya lebih 

tinggi 

daripada 

calon 

suksesor 2 

Seluruh calon 

suksesor telah 

memiliki 

pelatihan 

sejak masih 

usia sekolah, 

maka mereka 

telah 

memiliki 

pengalaman 

kerja pula 

pada bisnis 

keluarga 

Sejak dulu 

mereka 

sudah ikut 

terlibat 

pada bisnis 

keluarga 

jadi mereka 

juga telah 

memiliki 

pengalaman 

kerja pada 

bisnis 

keluarga 

Calon suksesor telah 

memiliki 

pengalaman kerja 

yang pada bisnis 

keluarga, sedangkan 

dari luar bisnis 

keluarga calon 

suksesor 2 yang 

telah memiliki 

pengalaman kerja 

pada bengkel mobil 

dan calon suksesor 1 

tidak memiliki 

pengalaman diluar 

bisnis keluarga 

karena owner 

meminta calon 

suksesor 1 untuk 

segera bekerja pada 

bisnis keluarga 

setelah lulus kuliah 

sebagai kepala 

gudang. 

 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019)
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Berdasarkan pernyataan dari sepuluh orang respon pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner, calon 

suksesor, serta seluruh karyawan menyatakan bahwa calon 

suksesor telah memiliki pengalaman kerja yang tinggi pada bisnis 

keluarga dan diluar bisnis keluarga. Pernyataan ini dapat dilihat 

dari pengalaman calon suksesor baik dari calon suksesor 1 dan 

calon suksesor 2  yang telah terlibat dalam bisnis keluarga.  

Pengalaman dari luar bisnis keluarga juga didapatkan oleh 

calon suksesor 2 yang pernah ikut bekerja pada bengkel mobil, 

tujuannya supaya calon suksesor ini juga dapat memahami letak 

serta kegunaan sparepart karena memahaminya secara langsung, 

sedangkan calon suksesor 1 tidak memiliki pengalaman dari luar 

bisnis keluarga, karena calon suksesor 1 langsung bergabung dan 

menjabat sebagai kepala gudang setelah menyelesaikan 

perkuliahannya. 

Dari pengalaman kerja yang didapatkan oleh dua orang 

calon suksesor, pengalaman kerja mereka sudah sesuai pada bidang 

usaha pada bisnis keluarga. Dilihat dari calon suksesor 1 yang 

sudah memiliki pengalaman kerja pada bisnis keluarga dan sudah 

terlibat sepenuhnya sebagai kepala gudang setelah lulus kuliah dan 

calon suksesor 2 yang juga sudah memiliki pengalaman kerja pada 

bisnis keluarga, serta mendapatkan pengalaman tambahan dari luar 

bisnis keluarga, keduanya telah mendapatkan pengalaman kerja 

mereka sedini mungkin.
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  4.3.1.4 Jabatan calon suksesor 

 

Jabatan calon suksesor merupakan posisi jabatan pekerjaan 

yang pernah dipegang oleh calon suksesor selama bekerja baik dari 

dalam bisnis keluarga maupun dari luar bisnis keluarga.  
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Tabel 4.3.1.4.1 Tabulasi Hasil Wawancara Jabatan Calon Suksesor 

Jabatan calon suksesor 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon 

suksesor 1 

Calon 

suksesor 2 

Bag. 

Penjualan 

Bag. Coding Bag. 

Penataan 

Bag. Packing Bag. 

Penagihan 

Driver Kesimpulan 

1. Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

jabatan baik 

dari dalam 

maupun dari 

luar bisnis 

keluarga? 

Sebutkan dan 

jelaskan? 

Iya, untuk 

saat ini calon 

suksesor 1 

bekerja 

menjadi 

pengawas 

gudang 

sedangkan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memiliki 

jabatan 

khusus untuk 

saat ini.. 

Iya, untuk 

saat ini calon 

suksesor 1 

bekerja 

menjadi 

pengawas 

gudang 

sedangkan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memegang 

jabatan, 

karena masih 

dalam proses 

pembelajaran 

dan belum 

bekerja pada 

bisnis 

keluarga. 

Calon 

suksesor 1 

saat ini 

memiliki 

jabatan 

sebagai 

pengawas 

gudang. 

Calon 

suksesor  2 

saat ini belum 

memiliki 

jabatan yang 

spesifik 

dalam bisnis 

keluarga, 

karena calon 

suksesor 2 

masih sekedar 

membantu 

saja dan 

belum 

bergabung 

dalam 

struktur 

organisasi 

keluarga. 

Jabatan dari 

calon 

suksesor 1 

untuk saat ini 

sebagai 

kepala 

gudang dan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memiliki 

jabatan pada 

bisnis 

keluarga 

Saat ini calon 

suksesor 1 

memiliki 

jabatan 

sebagai 

kepala 

gudang dan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memiliki 

jabatan pada 

bisnis 

keluarga 

Jabatan yang 

dimiliki oleh 

calon 

suksesor 1 

sebagai 

kepala 

gudang dalam 

bisnis 

keluarga 

sedangkan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memiliki 

jabatan sama 

sekali. 

Jabatan dari 

calon 

suksesor 1 

untuk saat ini 

sebagai 

kepala 

gudang dan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memiliki 

jabatan pada 

bisnis 

keluarga 

Jabatan dari 

calon 

suksesor 1 

untuk saat ini 

sebagai 

kepala 

gudang dan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memiliki 

jabatan pada 

bisnis 

keluarga 

Jabatan dari 

calon 

suksesor 1 

untuk saat ini 

sebagai 

kepala 

gudang dan 

calon 

suksesor 2 

belum 

memiliki 

jabatan pada 

bisnis 

keluarga 

Calon suksesor 1 

untuk saat ini 

memiliki jabatan 

sebagai pengawas 

gudang dalam 

bisnis keluarga, 

dan calon 

suksesor 2 belum 

memiliki jabatan 

dalam bisnis 

keluarga, karena 

sedang dalam 

proses 

pembelajaran dan 

belum bekerja 

pada bisnis 

keluarga.  

Sumber : data primer hasil diolah (2019)
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Berdasarkan pernyataan dari sepuluh orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner, calon 

suksesor, serta seluruh karyawan menyatakan bahwa untuk saat ini 

jabatan yang dipegang oleh suksesor yaitu dari calon suksesor 1 

memiliki jabatan sebagai kepala gudang dan calon suksesor 2 yang 

belum memiliki jabatan pada bisnis keluarga, karena calon 

suksesor 2 sedang berkuliah dan belum sepenuhnya bekerja pada 

bisnis keluarga. Saat ini calon suksesor yang sudah bekerja pada 

bisnis keluarga yaitu calon suksesor 1 sebagai pengawas gudang 

dan calon suksesor 2 yang masih ikut membantu dalam bisnis 

keluarga dan masih dalam tahap pengembangan diri sebelum 

menjadi suksesor nantinya. 

4.3.1.5 Lama bekerja pada perusahaan 

 

Lama bekerja pada perusahaan membahas mengenai 

periode waktu seberapa lama calon suksesor ikut terlibat maupun 

bekerja pada bisnis keluarga. 
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Tabel 4.3.1.5.1 Tabulasi Hasil Wawancara Lama Bekerja Pada Perusahaan 

Lama Bekerja Pada Perusahaan 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon 

suksesor 1 

Calon 

suksesor 2 

Bag. 

Penjualan 

Bag. 

Coding 

Bag. 

Penataan 

Bag. 

Packing 

Bag. 

Penagihan 

Driver Kesimpulan 

1. Berapa lama calon 
suksesor telah 
terlibat maupun 

bekerja dalam 
bisnis keluarga? 
Sebutkan dan 
jelaskan 

Calon suksesor 
telah ikut 
terlibat dalam 

bisnis keluarga 
sejak masih 
dibangku 
sekolah dimana 
calon suksesor 1 
telah ikut 
terlibat sejak 
SMA dan calon 

suksesor 2 telah 
ikut terlibat 
pada bisnis 
keluarga sejak 
SMP. 

Calon suksesor 
telah ikut 
terlibat dalam 

bisnis keluarga 
sejak masih 
dibangku 
sekolah 
dimana calon 
suksesor 1telah 
ikut terlibat 
sejak SMA 

dan calon 
suksesor 2 
telah ikut 
terlibat pada 
bisnis keluarga 
sejak SMP. 

Calon suksesor 
1 telah ikut 
terlibat sejak 

SMA. 

alon suksesor 
2 telah ikut 
terlibat pada 

bisnis 
keluarga sejak 
SMP. 

Calon 
suksesor 1 
ikut terlibat 

pada bisnis 
keluarga 
sejak SMA 
dan Calon 
suksesor 2 
telah ikut 
terlibat 
dalam bisnis 

keluarga 
Sejak SMP. 

Calon 
suksesor 1 
ikut 

terlibat 
pada 
bisnis 
keluarga 
sejak 
SMA dan 
Calon 
suksesor 2 

telah ikut 
terlibat 
dalam 
bisnis 
keluarga 
Sejak 
SMP. 

 Calon 
suksesor 1 
ikut terlibat 

pada bisnis 
keluarga 
sejak SMA 
dan Calon 
suksesor 2 
telah ikut 
terlibat 
dalam bisnis 

keluarga 
Sejak SMP. 

Calon 
suksesor 1 
ikut 

terlibat 
pada 
bisnis 
keluarga 
sejak 
SMA dan 
Calon 
suksesor 2 

telah ikut 
terlibat 
dalam 
bisnis 
keluarga 
Sejak 
SMP 

Calon 
suksesor 1 
ikut terlibat 

pada bisnis 
keluarga sejak 
SMA dan 
Calon 
suksesor 2 
telah ikut 
terlibat dalam 
bisnis 

keluarga 
Sejak SMP 

Calon 
suksesor 1 
ikut terlibat 

pada bisnis 
keluarga 
sejak SMA 
dan Calon 
suksesor 2 
telah ikut 
terlibat 
dalam bisnis 

keluarga 
Sejak SMP 

Dua orang 
calon suksesor 
baik dari 

Aldri Reiva 
Budiman telah 
ikut terlibat 
pada bisnis 
keluarga sejak 
SMA dan 
Erico Joseph 
setiawan telah 

ikut terlibat 
pada bisnis 
keluarga sejak 
SMP  

 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari sepuluh orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner, calon 

suksesor, serta seluruh karyawan menyatakan bahwa calon 

suksesor cukup lama bekerja dan ikut terlibat dalam bisnis 

keluarga. Pernyataan ini dapat dilihat dari tanggapan semua 

responden baik dari Owner, calon suksesor, serta karyawan 

mengenai periode waktu kerja kedua orang calon suksesor yang 

telah dimulai sejak kedua orang calon suksesor masih duduk 

dibangku sekolah, dimana calon suksesor 1 sudah ikut terlibat 

dalam bisnis keluarga sejak dibangku SMA dan calon suksesor 2 

ikut terlibat dalam bisnis keluarga sejak SMP.  

Persiapan yang telah dilakukan kedua orang calon suksesor 

UD Raja Isuzu Motor mengenai periode waktu bekerja kedua 

orang calon suksesor terbilang sudah cukup lama dilihat dari 

keterlibatan kedua orang calon suksesor sejak masih duduk 

dibangku sekolah sehingga kedua orang calon suksesor juga 

memiliki pengetahuan pada bisnis keluarga mengenai jenis – jenis 

sparepart. Periode waktu kerja calon suksesor merupakan hal 

penting bagi calon suksesor, dimana calon suksesor telah memiliki 

persiapan dan pemahaman akan setiap jenis sparepart dengan 

matang. Kedua calon suksesor UD Raja Isuzu Motor baik dari 

calon suksesor 1 dan calon suksesor 2 yang telah memiliki 

pengetahuan mengenai jenis – jenis sparepart yang ada pada bisnis 

keluarga, dimana mereka berdua sebagai calon suksesor juga telah 

mendapatkan pengetahuan sedini mungkin dari periode waktu 

kerja yang telah mereka mulai sejak dini. 
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4.3.1.6 Motivasi 

 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang diberikan oleh 

owner kepada calon suksesor agar calon suksesor tertrarik untuk 

bergabung dalam bisnis keluarga. Pentingnya memberikan 

dorongan kepada calon suksesor yaitu memiliki pengaruh pada 

tingginya ketertarikan calon susksesor tersebut kepada bisnis, 

semakin besar dorongan maupun motivasi yang diberikan kepada  

calon suksesor maka semakin besar pula ketertarikan calon 

suksesor untuk bergabung dalam bisnis keluarga.  
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Tabel 4.3.1.6.1 Tabulasi Hasil Wawancara Motivasi 

  Motivasi 

No

. 

Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah calon 

suksesor merasa 

tertarik untuk 

bergabung dalam 

bisnis keluarga? 

Sebutkan dan 

jelaskan? 

Mereka berdua 

sebagai calon 

suksesor merasa 

tertarik untuk 

bergabung 

dalam bisnis, 

karena telah 

memiliki 

motivasi yang 

kuat. 

Mereka berdua 

memiliki antusias 

karena memiliki 

motivasi dalam 

memimpin bisnis 

keluarga 

mengenai profit 

akan perusahaan 

kedepannya. 

Sehingga mereka 

merasa tertarik 

untuk bergabung 

dalam bisnis 

keluarga. 

Calon suksesor 1 

merasa tertarik 

dengan bisnis 

keluarga karena 

telah memiliki 

motivasi yang kuat. 

Sejak dini calon 

suksesor 2 sudah 

menyukai bisnis ini dan 

calon suksesor 2 telah 

diberikan dorongan dari 

owner mengenai 

keuntungan bisnis ini. 

Dua orang calon suksesor 

memiliki ketertarikan pada 

bisnis keluarga melalui 

motivasi yang diberikan 

owner mengenai keuntungan 

dalam menjalankan bisnis 

keluarga kedepannya serta 

antusias dari masing – masing 

calon suksesor. 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019)
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Berdasarkan pernyataan seluruh responden pada bisnis 

keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner maupun calon 

suksesor telah menyatakan bahwa calon suksesor telah diberikan 

motivasi oleh owner. Pernyataan ini dapat dilihat dari tanggapan 

seluruh responden baik dari Owner dan calon suksesor mengenai 

ketertarikan calon suksesor untuk bergabung dalam bisnis keluarga 

sepenuhnya.  

Motivasi yang dimiliki calon suksesor untuk bergabung dan 

melanjutkan bisnis keluarga antara lain karena owner telah 

memberikan penjelasan mengenai keuntungan untuk melanjutkan 

bisnis keluarga ini kedepannya, adapun keuntungan yang telah 

dijelaskan owner untuk melanjutkan bisnis keluarga karena 

pasarnya sangat luas dan sudah memiliki konsumen tetap pada 

bisnis keluarga, sehingga kedua orang calon suksesor memiliki 

keseriusan dalam mengikuti pelatihan pada bisnis keluarga.  

Keseriusan ini dapat dilihat dari tanggung jawab kedua 

orang calon suksesor dimana calon suksesor 1 selalu bersedia 

menjaga toko ketika owner sedang berhalangan hadir ke toko UD 

Raja Isuzu Motor dan calon suksesor 2 juga memiliki tanggung 

jawab penuh ketika ditugaskan untuk mengantar kiriman barang ke 

luar kota maupun dalam kota. Semua pekerjaan yang dipercayakan 

kepada kedua orang calon suksesor telah dilaksanakan dengan baik 

dan penuh tanggung jawab karena pada dasarnya kedua orang 

calon suksesor tersebut telah memiliki motivasi yang kuat untuk 

bergabung pada bisnis keluarga. 
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4.3.1.7 Persepsi pribadi calon suksesor 

 

Persepsi pribadi calon suksesor memiliki pengertian 

sebagai kesiapan calon suksesor untuk dapat memimpin bisnis 

keluarga kedepannya. Persiapan dari calon suksesor memiliki 

peran penting ketika suksesi telah dilaksanakan, calon suksesor 

memiliki kesiapan yang matang untuk memimpin bisnis keluarga.  
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4.3.1.7.1 Tabulasi Hasil Wawancara Persepsi Pribadi Calon Suksesor 

Persepsi pribadi calon suksesor 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah calon suksesor 

memiliki persiapan dalam 

memimpin bisnis keluarga 

kedepannya? Sebutkan dan 

jelaskan? 

Iya, karena mereka 

berdua sudah 

dipersiapkan dari 

pelatihan, 

pendidikan, serta 

motivasi yang 

kuat. 

Iya, karena 

sudah 

dipersiapkan 

dari awal, seperti 

jurusan yang 

calon suksesor 

ambil, yaitu 

ekonomi agar 

kedepannya bisa 

langsung 

diterapkan pada 

bisnis keluarga. 

Calon suksesor 1 

sudah memiliki 

persiapan baik 

dari diri sendiri 

melalui pelatihan 

dan dari owner 

sendiri. 

Sejak awal calon 

suksesor 2 sudah 

dipersiapkan oleh 

owner dan 

persiapan dari 

calon suksesor 2 

pribadi. 

Dua orang 

calon suksesor 

memiliki 

persiapan yang 

matang untuk 

memimpin 

bisnis keluarga 

kedepannya, 

karena sudah 

ada persiapan 

baik dari 

owner dan 

calon suksesor 

itu sendiri. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019)  
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada  

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari dua orang owner 

dan calon suksesor, calon suksesor telah memiliki persiapan dalam 

memimpin bisnis keluarga kedepannya. Pernyataan ini dapat 

dilihat dari persiapan yang sudah dilakukan baik dari owner 

maupun calon suksesor.  

Persiapan seperti pendidikan yang sesuai dengan bidang 

usaha, dimana calon suksesor 1 telah menempuh pendidikan 

manajemen serta memiliki riwayat lulusan sebagai sarjana 

ekonomi dan calon suksesor 2 sedang menempuh pendidikan 

manajemen pada fakultas ekonomi bisnis serta ketika lulus 

nantinya calon suksesor 2 akan mendapatkan gelar sarjana 

ekonomi juga, dari pendidikan kedua orang calon suksesor baik 

sudah dipersiapkan dan disesuaikan pendidikannya dengan bidang 

usaha pada UD Raja Isuzu Motor yaitu entrepreneurship, dimana 

ilmu pada pendidikan manajemen mempelajari akan hal – hal 

penting untuk menjadi seorang wirausahawan. Pelatihan juga telah 

diberikan kepada kedua orang calon suksesor mengenai 

pengenalan akan jenis – jenis sparepart, cara untuk menghadapi 

dan melayani konsumen serta cara order barang kepada supplier 

dan yang terakhir ialah pemberian motivasi kepada calon suksesor 

melalui owner agar calon suksesor memiliki dorongan yang kuat 

untuk bergabung pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor. 
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4.3.2 Relasi calon suksesor terhadap keluarga dan anggota 

bisnis keluarga 

 

Calon suksesor memiliki hubungan yang baik antar anggota 

keluarga dan anggota pada bisnis keluarga. Menjaga hubungan yang baik 

antar anggota keluarga dan anggota pada bisnis keluarga memiliki peran 

penting pada  kepercayaan dari anggota keluarga kepada calon suksesor 

agar dapat memimpin bisnis keluarga kedepannya serta demi kelancaran 

proses suksesi UD Raja Isuzu Motor yang terbagi dalam beberapa tahap 

meliputi cara berkomunikasi, pemberian kepercayaan, komitmen, 

kesetiaan, sibling rivalry, kecemburuan, konflik, nilai – nilai dan tradisi 

bersama pada keluarga. 

 

  4.3.2.1 Cara berkomunikasi 

 

Cara berkomunikasi merupakan suatu bentuk relasi melalui 

komunikasi dengan keluarga, anggota bisnis keluarga, dan anggota 

bisnis keluarga (Non family) sehingga aktivitas bisnis dapat 

berjalan dengan baik. Komunikasi menjadi bagian utama dalam 

menjaga sebuah relasi terutama dalam bisnis, sehingga kegiatan 

operasional dalam bisnis tidak memiliki hambatan. 
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Tabel 4.3.2.1.1 Tabulasi Hasil Wawancara Cara Berkomunikasi 

Cara berkomunikasi 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon 

suksesor 1 

Calon 

suksesor 2 

Bag. 

Penjualan 

Bag. 

Coding 

Bag. 

Penataan 

Bag. 

Packing 

Bag. 

Penagihan 

Driver Kesimpulan 

1. Apakah 
calon 
suksesor 
menjalin 
komunikasi 
dengan baik 
kepada 
seluruh 

keluarga 
dan anggota 
pada bisnis 
keluarga 
mengenai 
aktivitas 
bisnis? 
Sebutkan 

dan 
jelaskan? 

Owner 1 
menyatakan 
bahwa mereka 
memiliki 
kinerja yang 
baik karena 
cara 
berkomunikas

i mereka 
sudah baik 
antar 
karyawan dan 
keluarga. 

Owner 2 
selalu 
menanamkan 
pentingnya 
komunikasi 
kepada calon 
suksesor, 
terlebih dalam 

keluarga. 
Supaya 
kedepannya 
tidak terjadi 
perselisihan 
dalam 
keluarga. 

Calon 
suksesor 1 
selalu 
menjaga 
komunikasi 
antar 
karyawan 
dan 

keluarga. 

Calon 
suksesor 2 
selalu 
menjalin 
komunikasi 
dengan baik 
kepada 
seluruh 

karyawan 
dan anggota 
keluarga, 
baik 
pembicaraa
n mengenai 
aktivitas 
bisnis 

ataupun 
diluar 
bisnis. 

Calon 
suksesor 
tidak pernah 
memiliki 
masalah 
komunikasi 
baik dengan 
karyawan 

dan owner, 
namun jika 
dalam 
keluarga 
bag. 
penjualan 
kurang 
mengetahui

nya. 

Calon 
suksesor 
tidak pernah 
memiliki 
masalah 
komunikasi 
baik dengan 
karyawan 

dan owner. 

Calon 
suksesor 
tidak pernah 
memiliki 
masalah 
komunikasi 
baik dengan 
karyawan 

dan owner. 

Selain 
percakapan 
mengenai 
aktivitas 
bisnis, calon 
suksesor 
juga 
mempunyai 

komunikasi 
yang baik 
mengenai 
percakapan 
diluar 
bisnis. 

Calon 
suksesor 
tidak pernah 
memiliki 
masalah 
komunikasi 
baik dengan 
karyawan 

dan owner. 

Calon 
suksesor 
selalu 
menjalin 
komunikasi 
yang baik 
dalam bisnis 
keluarga 

Seluruh 
responden 
menyatakan 
bahwa calon 
suksesor 
memiliki dan 
menjalin 
komunikasi 

yang baik 
antar anggota 
keluarga dan 
anggota pada 
bisnis 
keluarga. 

Sumber : Data primer hasil diolah (2019)  
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Berdasarkan pernyataan dari sepuluh orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner, calon 

suksesor, serta seluruh karyawan menyatakan bahwa calon 

suksesor telah menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh 

keluarga dan anggota pada bisnis keluarga. Pernyataan ini dapat 

dilihat dari cara berkomunikasi yang baik kedua orang calon 

suksesor UD Raja Isuzu Motor baik kepada anggota keluarga 

maupun anggota bisnis keluarga. 

Komunikasi sendiri juga memiliki aspek serta peranan yang 

penting dalam menjaga keutuhan serta kelancaran pada seluruh 

aktivitas operasional pada UD Raja Isuzu Motor, dengan adanya 

komunikasi yang baik maka setiap pribadi dapat menyampaikan 

maksud dan tujuannya secara jelas agar kegiatan operasional pada 

UD Raja Isuzu Motor dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kedua 

calon suksesor beserta kedua orang owner dan seluruh karyawan 

pada UD Raja Isuzu Motor telah menjalankan komunikasi yang 

baik dengan cara memberikan pesan maupun arahan langsung 

secara lisan dan menggunakan alat bantu lainnya seperti media 

sosial, komunikasi ini terjadi bukan hanya dalam ruang lingkup 

bisnis saja namun komunikasi yang baik juga terjadi antara pelaku 

bisnis baik dari owner, calon suksesor, dan seluruh karyawan 

kepada konsumen dan supplier. 

4.3.2.2 Pemberian kepercayaan 

 

Calon suksesor harus mempunyai kepercayaan dari owner 

dan seluruh anggota keluarga untuk dapat memimpin bisnis 

keluarga kedepannya. Kepercayaan dari owner dan seluruh anggota 

keluarga dapat meningkatkan keyakinan calon suksesor untuk 



 

62 
 

menjadi seorang pemimpin perusahaan ketika transisi 

kepemimpinan sudah dilakukan pada UD Raja Isuzu Motor. 
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4.3.2.2.1 Tabulasi Hasil Wawancara Pemberian Kepercayaan 

Pemberian kepercayaan 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon 

suksesor 1 

Calon 

suksesor 2 

Bag. 

Penjualan 

Bag. 

Coding 

Bag. 

Penataan 

Bag. Packing Bag. 

Penagihan 

Driver Kesimpulan 

1. Apakah calon 
suksesor sudah 
mendapatkan 
kepercayaan 
dari owner 
untuk 
memimpin 
perusahaan 

kedepannya? 
Sebutkan dan 
jelaskan? 

Owner 1 telah 
memberikan 
kepercayaan 
pada calon 
suksesornya, 
namun untuk 
saat ini masih 
owner 1 masih 

tetap 
mengawasi 
kinerja dari 
calon 
suksesor. 

Pada saat ini 
owner 2  masih 
mengawasi 
kinerja dari 
calon suksesor, 
akan tetapi 
ketika suksesi 
sudah terjadi, 

maka owner 2 
akan 
mempercayakan 
sepenuhnya 
kepada suksesor 

Iya, karena 
semuanya 
sudah 
direncanakan 
dan 
dipersiapkan 
untuk 
keberlanjutan 

dalam bisnis 
keluarga. 

Owner telah 
mempercay
akan 
semuanya 
kepada 
calon 
suksesor, 
namun 

untuk saat 
ini calon 
suksesor 
masih dalam 
tahap 
pengawasan
. 

Seluruh 
calon 
suksesor 
telah 
mendapatka
n 
kepercayaan 
dari owner 

karena calon 
suksesor 
memiliki 
tanggung 
jawab dalam 
tugasnya. 

Kedua 
orang calon 
suksesor 
mendapatka
n 
kepercayaan 
dari owner 
melalui 

konsistensi 
dalam 
menyelesaik
an tugas dan 
tanggung 
jawabnya 
dalam bisnis 
keluarga. 

Semuanya 
sudah 
dipercayakan 
kepada calon 
suksesor, 
karena calon 
suksesor 
memiliki 

tanggung 
jawab dalam 
setiap 
pekerjaannya. 

Seluruh calon 
suksesor telah 
mendapatkan 
kepercayaan 
dari owner 
karena 
memiliki 
kedisiplinan 

dalam bisnis 
keluarga. 

Semuanya 
sudah 
dipercayakan 
kepada calon 
suksesor, 
karena calon 
suksesor 
memiliki 

kinerja yang 
baik dalam 
bisnis 
keluarga 

Seluruh 
owner 
telah 
memper
cayakan 
bisnis 
keluarg
a 

kepada 
calon 
sukseso
r karena 
tanggun
g jawab 
yang 
dimiliki 

oleh 
seluruh 
calon 
sukseso
r.  

Seluruh calon 
suksesor telah 
mendapatkan 
kepercayaan 
dari owner 
untuk dapat 
memimpin 
perusahaan 

kedepannya 
karena 
memiliki 
tanggung 
jawab dan 
kedisplinan 
dalam bisnis 
keluarga, 

namun pada 
saat ini 
mereka 
berdua masih 
dalam tahap 
pengawasan 
owner. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari sepupuh orang responden pada bisnis 

keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner, calon suksesor, serta 

seluruh karyawan menyatakan bahwa calon suksesor telah mendapatkan 

kepercayaan dari owner untuk memimpin perusahaan kedepannya. 

Pernyataan ini dapat dilihat dari pelimpahan kepercayaan owner kepada 

calon suksesornya, meliputi pelimpahan tanggung jawab terhadap toko 

ketika owner sedang berhalangan hadir dan kegiatan operasional toko 

yang ada diluar daerah bisnis. 

Owner telah memberikan kepercayaan kepada kedua orang calon 

suksesor, dimana calon suksesor 1 selalu bersedia diminta untuk menjaga 

toko dan mengawasi setiap kegiatan operasional pada toko ketika owner 

berhalangan hadir ke toko UD Raja Isuzu Motor dan calon suksesor 2 juga 

telah dipercayakan oleh owner untuk mengantar kiriman barang ke luar 

kota maupun dalam kota. Namun untuk saat ini owner kedua orang calon 

suksesor masih dalam tahap pengawasan oleh owner. Pengawasan yang 

dilakukan owner merupakan hal yang cukup krusial seperti pengelolaan 

keuangan dan stock barang, pengelolaan keuangan dinilai cukup krusial 

karena keuangan merupakan salah satu alur yang mengatur seluruh 

perputaran barang pada sebuah bisnis baik untuk modal serta profit sama 

halnya dengan stock barang yang merupakan hal krusial juga bagi sebuah 

perusahaan tak terkecuali pada UD Raja Isuzu Motor,  karena barang yang 

akan distock dan didistribusikan hanyalah barang – barang yang termasuk 

dalam kategori fast moving saja, sedangkan hal tersebut merupakan 

wewenang owner untuk saat ini mengatur hal – hal tersebut, namun jika 

proses transisi kepemimpinan atau suksesi sudah terjadi, maka owner telah 

menyatakan bahwa seluruh akan mempercayakan wewenang 

kepemimpinan kepada kedua orang suksesor baik kepada Aldri Reiva 

Budiman dan Erico Joseph Setiawan untuk memimpin bisnis keluarga UD 

Raja Isuzu Motor kedepannya.  
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4.3.2.3 Komitmen 

 

Calon suksesor memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaan untuk memimpin bisnis keluarga kedepannya. Dalam 

perusahaan ketika akan melakukan proses suksesi, calon suksesor 

harus memiliki komitmen pada perusahaan dan owner untuk 

memimpin perusahaan ketika proses transisi kepemimpinan sudah 

dilakukan, supaya calon suksesor memiliki keterikatan serta 

tanggung jawab terhadap perusahaan.  
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4.3.2.3.1 Tabulasi Hasil Wawancara Komitmen 

`Komitmen 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah calon suksesor memiliki 
komitmen untuk memimpin serta 

mengelola bisnis keluarga 

dengan baik? Sebutkan dan 
jelaskan? 

Owner 1 yakin 
terhadap 

komitmen yang 

dipegang oleh 

calon suksesor 
untuk memimpin 

bisnis keluarga, 

karena calon 
suksesor juga 

sudah diberikan 

motivasi yang 
cukup oleh owner.  

Owner 2 
menyatakan 

bahwa seluruh 

calon suksesor 

telah ditetapkan 
dan memiliki 

kemauan untuk 

memimpin bisnis 
keluarga 

kedepannya, 

sehingga mereka 

memiliki 
komitmen dalam 

memimpin bisnis 
keluarga 

Calon suksesor 1 
telah memegang 

komitmen yang 

kuat dalam  

memimpin bisnis 
keluarga karena 

telah memiliki 

motivasi dan 
keseriusan dalam 

menyelesaikan 

setiap 
pekerjaannya. 

Calon suksesor 2 
telah memiliki 

komitmen untuk 

memimpin bisnis 

keluarga ini 
dengan baik, 

karena telah 

memiliki tekad 
dan kemauan. 

Seluruh calon 
suksesor telah 

memiliki 

komitmen yang 

kuat untuk 
mengelola serta 

memimpin bisnis 

keluarga dengan 
baik , karena telah 

ditetapkan oleh 

owner dan mereka 

sebagai calon 
suksesor juga 

telah memiliki 

kemauan dan 
motivasi yang 
kuat. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019)  
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden 

pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner 

dan calon suksesor menyatakan bahwa calon suksesor telah 

memiliki komitmen untuk memimpin serta mengelola 

bisnis keluarga dengan baik. Pernyataan ini dapat dilihat 

dari persiapan serta motivasi yang diberikan kepada calon 

suksesor oleh owner, sehingga calon suksesor memiliki 

komitmen untuk memimpin serta mengelola bisnis keluarga 

dengan baik.  

Komitmen untuk memimpin serta mengelola bisnis 

keluarga dengan baik telah dimiliki oleh kedua orang calon 

suksesor, komitmen tersebut dibuktikan dari kedisiplinan 

kerja yang dapat dilihat dari calon suksesor 1 yang selalu 

datang tepat waktu ke toko untuk membuka toko UD Raja 

Isuzu Motor serta calon suksesor 2 yang dapat membagi 

waktunya antara kegiatan perkuliahan dan datang 

membantu di toko UD Raja Isuzu Motor, keseriusan kerja 

dapat dilihat kinerja calon suksesor 1 sebagai kepala 

gudang pada UD Raja Isuzu Motor ketika mengatur dan 

mengecek seluruh barang masuk ke toko UD Raja Isuzu 

Motor serta calon suksesor 2 yang dengan sigap melayani 

konsumen karena sudah memahami pelatihan kerja dengan 

baik serta tanggung jawab penuh yang dimiliki oleh kedua 

orang calon suksesor baik dari Aldri Reiva Budiman yang 

memiliki tanggung jawab penuh untuk memantau kegiatan 

operasional pada toko UD Raja Isuzu Motor ketika owner 

sedang berhalangan dengan hadir dan Erico Joseph 

Setiawan yang memiliki tanggung jawab juga diluar 

pekerjaan utamanya dalam melayani pembeli antara lain 
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yaitu mengantar kiriman barang diluar kota maupun diluar 

kota ketika owner sendiri yang meminta.   

4.3.2.4 Kesetiaan 

 

Kesetiaan merupakan loyalitas calon suksesor 

terhadap perusahaan. Calon suksesor yang baik tentunya 

harus memiliki loyalitas maupun kesetiaan pada 

perusahaan, dimana calon suksesor merupakan generasi 

penerus dari perusahaan dan sebagai harapan owner untuk 

keberlanjutan bisnis keluarga.  
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4.3.2.4.1 Tabulasi Hasil Wawancara Kesetiaan 

Kesetiaan 

No

. 

Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1.  Apakah calon 

suksesor 

memiliki 

kesetiaan pada 

luarga? 

Sebutkan dan 

jelaskan? 

Calon suksesor 

memiliki 

kesetiaan karena 

telah ditetapkan 

dan bagaimanapun 

juga mereka 

adalah harapan 

dari dua orang 

owner untuk 

keberlanjutan 

bisnis ini. 

Mereka memiliki 

kesetiaan pada 

bisnis karena 

keluarga juga 

menggantungkan 

hidupnya pada 

bisnis ini. 

Calon suksesor 1 telah 

memiliki kesetiaan 

pada bisnis keluarga 

karena memiliki 

komitmen 

Keberlanjutan bisnis 

keluarga ada pada calon 

suksesor , maka calon 

suksesor memiliki akan 

kesetiaan pada bisnis 

keluarga, selain itu calon 

suksesor terkait juga telah 

dipersiapkan dan 

ditetapkan oleh owner 

Seluruh responden menyatakan 

bahwa kedua calon suksesor 

memiliki kesetiaan pada bisnis 

keluarga, karena owner telah 

memiliki harapan pada calon 

suksesor. Selain itu calon 

suksesor juga telah ditetapkan 

dan memiliki komitmen pada 

bisnis keluarga 

Sumber : data primer hasil diolah (2019)
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Berdasarkan pernyataan dari seluruh responden 

pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner 

maupun calon suksesor telah menyatakan bahwa calon 

suksesor telah memiliki kesetiaan pada bisnis keluarga. 

Pernyataan ini dapat dilihat dari komitmen yang telah 

dipegan oleh calon suksesor dimana calon suksesor tersebut 

juga telah ditetapkan untuk memimpin serta mengelola 

bisnis keluarga pada saat suksesi kelak.   

4.3.2.5 Sibling rivalry 

 

Sibling rivalry merupakan potensi persaingan dalam 

anggota keluarga antara calon suksesor dengan saudara 

kandungnya mengenai kedudukan calon suksesor. Proses 

suksesi yang baik seharusnya tidak memiliki perselisihan 

maupun persaingan dalam anggota keluarga terutama antara 

calon suksesor dengan saudara kandungnya mengenai 

kedudukan calon suksesor, owner memiliki peran yang 

sangat penting untuk memberikan kejelasan dalam hal 

pembagian kedudukan antara calon suksesor dengan 

saudara kandungnya pada bisnis keluarga. 



 

71 

 

Tabel 4.3.2.5.1 Tabulasi Hasil Wawancara Sibling rivalry 

Sibling rivalry 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah dalam keluarga calon 

suksesor memiliki peluang 

terjadinya perselisihan dengan 

saudara kandung calon suksesor 

ataupun anggota keluarga lain 

mengenai kedudukan calon 

suksesor? Sebutkan dan jelaskan? 

Owner 1 

mengungkapkan 

bahwa tidak ada 

perselisihan dalam 

keluarga karena 

semuanya sudah 

jelas mengenai 

penentuan calon 
suksesornya dan 

dari seluruh anak – 

anak owner telah 

memiliki profesinya 

masing – masing 

sedangkan calon 

suksesorjuga sudah 

berpengalaman 

cukup lama pada 

bisnis keluarga ini. 

 Owner 2 

mengungkapkan 

bahwa tidak ada 

perselisihan dalam 

keluarga karena 

owner selalu 

mendidik seluruh 

anak – anaknya 
untuk tidak 

berselisih dengan 

saudaranya sendiri.  

Tidak ada, karena 

sudah ada sistem 

yang jelas mengenai 

penentuan calon 

suksesor dalam 

keluarga, sehingga  

perselisihan antar 

saudara kandung 
dengan calon 

suksesor dapat 

dihindari. 

Tidak, karena sudah 

ada sistem yang jelas 

dari keluarga calon 

suksesor mengenai 

pembagian 

kedudukan dan 

penentuan calon 

suksesor diantara 
saudara kandung 

calon suksesor yang 

lainnya dengan calon 

suksesor yang 

berkaitan. 

Dalam keluarga 

calon suksesor tidak 

memiliki 

perselisihan atau 

dengan kata lain 

perselisihan dapat 

dihindari maupun 

diminimalisir 
peluangnya, karena 

sudah ada sistem 

dan pembagian 

kedudukan yang 

jelas dalam bisnis 

keluarga dan 

anggota keluarga 

calon suksesor. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019)
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan calon 

suksesor menyatakan bahwa tidak ada perselisihan maupun 

persaingan (sibling rivalry) dalam keluarga calon suksesor. 

Pernyataan ini dapat dilihat dari kejelasan yang disampaikan oleh 

owner mengenai pembagian kedudukan antara calon suksesor 

dengan saudara kandungnya. 

 Kejelasan serta sistem yang terstruktur dalam pembagian 

kedudukan pada bisnis keluarga sangatlah penting, agar calon 

suksesor yang sudah ditentukan tidak mengalami perselisihan 

dengan saudara kandung ataupun anggota keluarga lainnya. 

Kejelasan dalam seluruh keluarga owner baik dari owner 1 yang 

memiliki empat orang anak antara lain calon suksesor 1 yang 

sudah berpengalaman dalam bisnis keluarga dan sudah ditetapkan 

sebagai calon suksesor dan saudara kandung yang lain telah 

memiliki profesi  masing – masing dan satu orang anak terakhir 

masih bersekolah. Pada keluarga owner 2 yang memiliki empat 

orang anak antara lain anak yang pertama telah memiliki profesi 

sendiri, anak yang kedua adalah calon suksesor 2 yang sudah 

berpengalaman pada bisnis keluarga dan anak ke tiga maupun ke 

empat masih dibawah umur dan belum memiliki pengalaman 

apapun. Maka dari itu dari seluruh keluarga owner UD Raja Isuzu 

Motor telah memiliki sistem yang jelas terhadap penentuan calon 

suksesor, sehingga perselisihan dalam keluarga tidak akan terjadi.  
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4.3.2.6 Kecemburuan 

 

Kecemburuan merupakan potensi yang memunculkan suatu 

perasaan tidak senang dari anggota keluarga karena kedudukan dari 

calon suksesor. Proses suksesi yang  baik seharusnya tidak 

memiliki rasa cemburu maupun perasaan tidak suka terhadap calon 

suksesor dalam anggota keluarga, sama seperti perselisahan peran 

owner juga sangat penting pada aspek ini dalam hal pemberian 

kejelasan antara calon suksesor dengan anggota keluarga yang lain 

maupun saudara kandung dari calon suksesor.  
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4.3.2.6.1 Tabulasi Hasil Wawancara Kecemburuan  

Kecemburuan 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 

1 

Calon suksesor 

2 

Kesimpulan 

1. Apakah dalam 

keluarga calon 

suksesor memiliki 

peluang terjadinya 
perasaan tidak suka 

antar calon suksesor 

dengan anggota 
keluarga lainnya 

mengenai kedudukan 

calon suksesor? 

Sebutkan dan 
jelaskan? 

Owner 1 

mengungkapkan 

bahwa tidak ada 

perasaan tidak 
suka antara calon 

suksesor dengan 

saudara 
kandungnya 

karena owner 

sudah 

mengantisipasi 
dengan 

memberikan 

kejelasan dan 
pembagian 

kedudukan pada 
bisnis keluarga. 

Owner 2 

mengungkapkan 

bahwa tidak ada 

perasaan tidak 
suka antara calon 

suksesor dengan 

saudara 
kandungnya 

karena owner 

sudah 

mengantisipasi 
dengan 

memberikan 

kejelasan dan 
pembagian 

kedudukan pada 
bisnis keluarga. 

Hingga saat ini 

tidak ada rasa 

kecemburuan 

dalam anggota 
keluarga calon 

suksesor 

terhadap 
penentuan calon 

suksesor, 

bahkan seluruh 

anggota 
keluarga telah 

mendukung 
calon suksesor. 

Hingga saat ini 

tidak ada rasa 

kecemburuan 

dalam anggota 
keluarga calon 

suksesor 

terhadap 
penentuan calon 

suksesor, 

bahkan seluruh 

anggota 
keluarga telah 

mendukung 
calon suksesor. 

Tidak ada peluang 

terjadinya 

kecemburuan antar 

keluarga calon 
suksesor karena telah 

ada kejelasan 

mengenai pembagian 
kedudukan, serta 

adanya dukungan 

dari seluruh keluarga 

calon suksesor 
mengenai penentuan 
calon suksesor. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019)
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan calon 

suksesor menyatakan bahwa dalam keluarga calon suksesor tidak 

memiliki peluang terjadinya perasaan tidak suka ataupun 

kecemburuan antar saudara kandung dan anggota lainnya terhadap 

calon suksesor.Pernyataan ini dapat dilihat dari kejelasan yang 

disampaikan oleh owner mengenai pembagian kedudukan antara 

calon suksesor dengan saudara kandungnya.  

Kejelasan serta sistem yang terstruktur dalam pembagian 

kedudukan pada bisnis keluarga sangatlah penting, agar calon 

suksesor yang sudah ditentukan tidak menerima perlakuan yang 

kurang menyenangkan dari saudara kandungnya karena masalah 

kecemburuan ataupun perasaan tidak suka. Sama seperti aspek 

yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa seluruh keluarga dari 

owner UD Raja Isuzu Motor telah memiliki kejelasan dimana dari 

keluarga owner 1 yang memiliki empat orang anak antara lain 

calon suksesor 1 yang sudah berpengalaman dalam bisnis keluarga 

dan sudah ditetapkan sebagai calon suksesor dan saudara kandung 

yang lain telah memiliki profesi  masing – masing dan satu orang 

anak terakhir masih bersekolah. Pada keluarga owner 2 yang 

memiliki empat orang anak antara lain anak yang pertama telah 

memiliki profesi sendiri, anak yang kedua adalah calon suksesor 2 

yang sudah berpengalaman pada bisnis keluarga dan anak ke tiga 

maupun ke empat masih dibawah umur dan belum memiliki 

pengalaman apapun. Maka dari itu dari seluruh keluarga owner UD 

Raja Isuzu Motor telah memiliki sistem yang jelas terhadap 

penentuan calon suksesor, sehingga perasaan cemburu maupun 

perasaan tidak suka dalam keluarga dapat diminimalkan 

peluangnya. 
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4.3.2.7 Konflik 

 

Konflik merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh 

calon suksesor baik dari masalah pribadi maupun mengenai bisnis 

keluarga. Calon suksesor yang memiliki kesiapan yang matang 

tidak memiliki permasalahan baik secara pribadi maupun mengenai 

bisnis keluarga, dimana jika calon suksesor memang sudah 

memiliki persiapan dari owner maupun calon suksesor seperti 

pelatihan, pengalaman kerja, pendidikan yang sesuai dengan 

bidang usaha, serta pemberian motivasi kepada calon suksesor, 

maka tidak akan menimbulkan permasalahan baik mengenai calon 

suksesor tersebut maupun bisnis keluarga.  
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Tabel 4.3.2.7.1 Tabulasi Hasil Wawancara Konflik 

Konflik 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah dalam bisnis keluarga 
memiliki konflik antara calon 

suksesor 1 dengan calon suksesor 

2 mengenai suksesi kedepannya? 
Sebutkan dan jelaskan? 

Kedua orang 
calon suksesor 

tidak memiliki 

konflik maupun 

permasalahan 
diantara mereka 

berdua, karena 

semuanya 
memiliki peran 

dan porsi yang 

sama dalam 

mengelola serta 
memimpin bisnis 

keluarga 
kedepannya. 

Seluruh calon 
suksesor tidak 

memiliki masalah 

mengenai suksesi 

kedepannya, 
karena mereka 

berdua telah 

dipersiapkan dari 
awal untuk 

menjadi penerus 

perusahaan, selain 

itu bisnis ini juga 
dimiliki oleh 2 

orang pemilik, 

sehingga mereka 
berdua juga 

memiliki hak yang 

sama akan suksesi 
kedepannya. 

Calon suksesor 1 
tidak memiliki 

permasalahan 

terhadap calon 

suksesor 2 
mengenai suksesi 

kedepannya, 

karena semuanya 
memiliki bagian 

yang sama dalam 

pengelolaan dan 

kepemimpinan 
bisnis keluarga 
kedepannya. 

Calon suksesor 2 
tidak memiliki 

permasalahan 

terhadap calon 

suksesor 1 
mengenai suksesi 

kedepannya, 

karena semuanya 
memiliki bagian 

yang sama dalam 

pengelolaan dan 

kepemimpinan 
bisnis keluarga 
kedepannya. 

Seluruh responden 
menyatakan 

bahwa kedua 

calon suksesor 

tidak memiliki 
permasalahan 

diantara mereka 

berdua karena 
mereka berdua 

telah dipersiapkan 

dan memiliki 

porsi yang sama 
dalam hal 

pengelolaan dan 

kepemimpinan 
bisnis keluarga 
kedepannya. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan calon 

suksesor menyatakan bahwa kedua orang calon suksesor tidak 

memiliki permasalahan diantara mereka berdua mengenai 

kepemimpinan dan pengelolaan akan bisnis keluarga kedepannya. 

Pernyataan ini dapat dilihat dari hak yang sama dan mereka miliki 

sebagai penerus perusahaan. 

Adapun penjelasan dari kedua orang owner bahwa bisnis 

ini dimiliki oleh 2 orang pemilik, maka dari itu pemilik juga 

mendapatkan hak yang sama rata untuk mempunyai calon 

suksesornya masing – masing, hal ini juga berlaku pada kedua 

orang calon suksesor baik dari calon suksesor 1 dan calon suksesor 

2 yang memiliki hak dan kesetaraan yang sama untuk mengelola 

serta memimpin akan bisnis keluarga kedepannya pada saat suksesi 

kelak, sehingga diantara mereka berdua tidak memiliki konflik 

maupun permasalahan mengenai suksesi kedepannya karena telah 

memiliki hak dan bagian yang sama adilnya dalam bisnis keluarga.
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4.3.2.8 Nilai – nilai dan tradisi bersama pada keluarga 

 

Nilai – nilai dan tradisi bersama pada keluarga merupakan 

suatu nilai dan tradisi yang telah dijalankan dan menjadi panutan 

dalam bisnis keluarga. Dalam keluarga yang baik seharusnya 

owner memberikan suatu nilai ataupun ajaran yang dijadikan 

sebagai tradisi kepada seluruh anggota keluarganya terlebih kepada 

anak – anak dari owner terkhusus calon suksesor, sehingga seluruh 

anggota keluarga owner secara tidak langsung menjadikan ajaran 

tersebut menjadi sebuah pedoman. 
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4.3.2.8.1 Tabulasi Hasil Wawancara Nilai – nilai dan Tradisi Bersama Pada Keluarga 

Nilai – nilai dan tradisi bersama pada keluarga 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 

1 

Calon suksesor 

2 

Kesimpulan 

1. Apakah dalam keluarga calon 

suksesor memiliki suatu nilai 

dan tradisi yang dijadikan 

panutan di dalam keluarga? 

Sebutkan dan jelaskan 

Owner selalu 

mengajarkan 

pada calon 

suksesor untuk 

bersikap 

disiplin, dan 

tanggung jawab. 

Owner telah 

mengajarkan 

calon suksesor 

untuk memiliki 

tanggung jawab 

dalam setiap 

pekerjaannya. 

Calon suksesor 1 

telah diajarkan 

akan nilai – nilai 

kedisplinan 

dalam 

menyelesaikan 

seluruh tugas 

dan tanggung 

jawabnya. 

Calon suksesor 2 

telah diajarkan 

untuk selalu 

menyelesaikan 

setiap pekerjaan 

dengan penuh 

rasa tanggung 

jawab. 

Pada setiap 

keluarga calon 

suksesor 

memiliki nilai – 

nilai yang 

ditanamkan pada 

calon suksesor 

terkait. Adapun 

nilai – nilai yang 

telah ditanamkan 

seperti tanggung 

jawab dan 

disiplin kerja. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan calon 

suksesor menyatakan bahwa dalam seluruh keluarga calon 

suksesor telah menanamkan dan memiliki ajaran atas nilai – nilai 

yang baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam keluarga. 

Pernyataan ini dapat dilihat dari ajaran yang diterapkan owner 

kepada calon suksesornya.   

Kedua orang calon suksesor memiliki nilai – nilai dan 

ajaran baik yang diberikan oleh owner seperti kedisiplinan yang 

dimiliki oleh kedua orang calon suksesor baik dari calon suksesor 

1 yang selalu datang dan membukakan toko setiap hari dalam 

enam kali seminggu serta calon suksesor 2 yang mampu untuk 

membagi tugas dan tanggung jawabnya antara perkuliahan dengan 

membantu di toko.  

 

4.3.3 Perencanaan dan Pengendalian 

 

 Perencanaan serta pengendalian yang matang memiliki peran 

penting sebagai pedoman bagi perusahaan pada saat proses transisi 

kepemimpinan supaya kedepannya jika suksesi pada UD Raja Isuzu Motor 

sudah dilaksanakan, maka kedua orang calon suksesor yang menerima 

pelimpahan wewenang tidak merasa kebingungan dapat mengendalikan 

perusahaan dengan sebagaimana mestinya. Perencanaan dan 

dipengendalian disajikan dalam beberapa tahap meliputi perencanaan 

suksesi, 
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4.3.3.1 Perencanaan suksesi 

 

 Perencanaan suksesi merupakan rencana perusahaan dalam 

menentukan beberapa pihak yang terlibat dalam suksesi pada 

bisnis. Perencanaan suksesi dilakukan supaya suksesi lebih 

terstruktur dan terarah karena perusahaan sudah menentukan 

pihak – pihak yang terlibat dalam suksesi pada bisnis lewat 

perencanaan suksesi tersebut. 

  



 

83 

 

4.3.3.1.1 Tabulasi Hasil Wawancara Perencanaan Suksesi  

Perencanaan Suksesi 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah 
perusahaan 

memiliki 

perencanaan 

dalam 
menentukan 

beberapa pihak 

yang terlibat 
dalam suksesi? 

Sebutkan dan 
jelaskan? 

Pihak – pihak 
yang terlibat 

dalam suksesi 

hanya dua orang 

owner dan dua 
orang calon 
suksesor. 

Pihak – pihak 
yang terlibat 

dalam suksesi 

hanya dua orang 

owner dan dua 
orang calon 
suksesor. 

Pihak – pihak 
yang terlibat 

dalam suksesi 

hanya dua orang 

owner dan dua 
orang calon 
suksesor. 

Pihak – pihak 
yang terlibat 

dalam suksesi 

hanya dua orang 

owner dan dua 
orang calon 
suksesor. 

Perusahaan telah 
memiliki 

perencanaan 

dalam 

menentukan pihak 
yang terlibat pada 

suksesi UD Raja 

Isuzu Motor, 
meliputi : dua 

orang owner yaitu 

Bapak Liyanto 

Budiman dan Ibu 
Hwatiani serta dua 

orang calon 

suksesor yaitu 
Aldri Reiva 

Budiman dan 

Erico Joseph 
Setiawan. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan 

calon suksesor menyatakan bahwa perusahaan memiliki 

perencanaan dalam menentukan beberapa pihak yang terlibat 

dalam suksesi. Pernyataan ini dapat dilihat dari penentuan yang 

sudah ditetapkan owner dalam proses suksesi kedepannya 

meliputi calon suksesornya, beserta dengan tenaga kerjanya 

hingga perencanaan untuk ekspansi bisnis keluarga kedepannya 

dengan cara pembukaan cabang dan dikelola langsung oleh 

calon suksesor. 

 4.3.2.2 Perencanaan Pajak 

 

Perencanaan pajak merupakan sebuah edukasi yang 

diberikan langsung kepada calon suksesor terkait kewajiban pajak. 

Dimana calon suksesor ketika telah menerima transfer 

kepemimpinan telah mengetahui akan kewajiban pajak dalam 

perusahaan. 
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Tabel 4.3.3.2.1 Tabulasi Hasil Wawancara Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 

1 

Calon suksesor 

2 

Kesimpulan 

1. Apakah pemilik telah 

memberikan edukasi tentang 

kewajiban pajak pada calon 

sukesor? sebutkan dan 

jelaskan? 

Saat ini calon 

suksesor belum 

diberikan 

edukasi 

mengenai tata 

cara pembayaran 

pajak. 

Calon suksesor 

belum memiliki 

edukasi 

mengenai 

kewajiban pajak, 

karena memang 

dari pihak kami 

belum menuju 

kearah sana.  

Calon suksesor 1 

belum memiliki 

maupun belum 

diajarkan 

mengenai 

kewajiban pajak 

dalam 

perusahaan. 

Calon suksesor 2 

belum memiliki 

edukasi maupun 

pengetahuan 

akan kewajiban 

pajak 

perusahaan. 

Saat ini seluruh 

calon suksesor 

belum memiliki 

edukasi 

mengenai 

kewajiban pajak 

perusahaan. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan calon 

suksesor menyatakan bahwa belum pemilik belum memberikan 

edukasi mengenai kewajiban pajak perusahaan 

4.3.3.3 Penggunaan susunan direksi dari luar perusahaan 

 

Perencanaan susunan direksi merupakan rencana 

perusahaan untuk menggunakan pihak dari luar perusahaan pada 

jajaran direksi dalam bisnis keluarga. 
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Tabel 4.3.3.3.1 Tabulasi Hasil Wawancara Perencanaan Susunan Direksi 

Penggunaan susunan direksi dari luar 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suskesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah perusahaan memiliki 
perencanaan mengenai 

penggunaan pihak dari luar 

perusahaan sebagai jajaran 

direksi pada bisnis keluarga 
berkaitan dengan suksesi, 
sebutkan dan jelaskan? 

Untuk saat ini 
belum ada 

perencanaan akan 

penggunaan pihak 

dari luar 
perusahaan untuk 

ikut terlibat dalam 

jajaran direksi, 
namun tetap 

melihat pada 

kebutuhan 

perusahaan 
kedepaanya jika 

memang 

dibutuhkan akan 
penggunaan dari 
pihak luar. 

Pihak perusahaan 
tidak memiliki 

perencanaan akan 

penggunaan pihak 

dari luar perusahaan 
untuk masuk 

kedalam jajaran 

direksi bisnis 
keluarga, karena 

pihak owner juga 

telah menetapkan 

serta mempersiapkan 
calon suksesornya. 

Pihak perusahaan 
tidak memiliki 

rencana apapun 

mengenai 

pengambilan 
pihak luar untuk 

masuk dalam 

jajaran direksi 
pada bisnis 

keluarga, karena 

masih bisa 

dikelola sendiri 
oleh keluarga. 

Kondisi saat ini 
perusahaan 

belum memiliki 

perencanaan akan 

penggunaan 
pihak dari luar 

perusahaan 

kepada bisnis 
keluarga, karena 

perusahaan telah 

menetapkan 

calon suksesor 
dan dari pihak 

keluarga dapat 

mengelola bisnis 
ini secara baik. 

Perusahaan belum 
memiliki 

perencanaan 

tentang 

penggunaan pihak 
dari luar 

perusahaan untuk 

bergabung dalam 
jajaran direksi 

pada bisnis 

keluarga, karena 

calon suksesor 
sendiri telah 

ditetapkan serta 

pihak keluarga 
dapat mengelola 

bisnisnya sendiri, 

namun tetap 
melihat akan 

kondisi 

perusahaan 
kedepannya. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan calon 

suksesor menyatakan bahwa perusahaan belum memiliki 

perencanaan akan penggunakan pihak dari luar perusahaan dalam 

susunan direksi bisnis keluarga. Pernyataan ini dapat dilihat dari 

respon owner serta calon suksesor yang menyatakan bahwa 

perusahaan saat ini belum memiliki perencanaan akan penggunaan 

pihak dari luar perusahaan kedalam jajaran direksi perusahaan, 

karena calon suksesor sendiri telah ditetapkan serta pihak keluarga 

dapat mengelola bisnisnya sendiri, namun hal ini tetap melihat 

pada kondisi perusahaan kedepannya jika memang membutuhkan 

pihak dari luar perusahaan dalam susunan direksi bisnis keluarga. 

4.3.3.4 Perencanaan penggunaan jasa konsultan 

 

Perencanaan penggunaan jasa konsultan merupakan 

rencana perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan bagi 

kepentingan perusahaan. Konsultan bisnis memberikan manfaat 

dalam membantu manajerial perusahaan.  
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Tabel 4.3.3.4.1 Tabulasi Hasil Wawancara Perencanaan Penggunaan Jasa Konsultan 

Perencanaan penggunaan jasa konsultan 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah perusahaan memiliki 
perencanaan untuk 

menggunakan jasa konsultan 

perusahaan dalam bisnis 

keluarga? Sebutkan dan 
jelaskan? 

Sejauh ini 
perusahaan belum 

pernah 

menggunakan jasa 

konsultan hingga 
proses suksesi 

kedepan perusahaan 

juga belum 
merencanakannya, 

namun semuanya 

juga bergantung 

pada kondisi 
perusahaan. 

Sejauh ini 
perusahaan belum 

pernah 

menggunakan jasa 

konsultan karena 
dari pihak 

perusahaan masih 

bisa mengatasinya 
sendiri. 

Sejauh ini 
perusahaan belum 

pernah 

menggunakan jasa 

konsultan karena 
dari pihak kami 

masih bisa 

mengatasinya 
sendiri. 

Sejauh ini 
perusahaan belum 

pernah 

menggunakan jasa 

konsultan karena 
dari pihak kami 

masih bisa 

mengatasinya 
sendiri. 

Perusahaan untuk 
saat ini hingga 

proses suksesi 

kedepannya 

belum memiliki 
perencanaan 

mengenai 

penggunaan jasa 
konsultan, namun 

tetap melihat pada 

kondisi 

perusahaan 
kedepannya jika 

memang jasa 

konsultan bisnis 
akan diperlukan. 

 Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan calon 

suksesor menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki 

perencanaan dalam penggunaan jasa konsultan diluar 

bisnis.Pernyataan ini dapat dilihat dari respon owner serta calon 

suksesor yang menyatakan bahwa perusahaan masih mampu untuk 

mengurus keperluan bisnis sendiri dan belum mempunyai 

perencanaan untuk menggunakan jasa konsultan bisnis, akan tetapi 

jika kedepannya perusahaan yang dipegang suksesor berhasil 

diekspansi dan memang membutuhkan jasa konsultan bisnis, maka 

akan tetap menggunakannya, namun sejauh ini dan sampai 

kedepannya belum ada perencanaan mengenai penggunaan jasa 

konsultan bisnis.  

4.3.3.5 Pembentukan dewan keluarga 

 

Pembentukan dewan keluarga merupakan rencana 

perusahaan dalam pembentukan dewan keluarga yang berfungsi 

untuk memastikan kesesuaian antara tujuan,prioritas dan operasi 

pada bisnis keluarga. 
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Tabel 4.3.3.5.1 Tabulasi Hasil Wawancara Pembentukan Dewan Keluarga 

Pembentukan Dewan Keluarga 

No. Pertanyaan Owner 1 Owner 2 Calon suksesor 1 Calon suksesor 2 Kesimpulan 

1. Apakah dalam bisnis terdapat 

pembentukan dewan keluarga yang 

bertujuan untuk menyesuaikan 

tujuan, prioritas dan operasional 

pada perusahaan terkait dengan 

calon suksesor? Sebutkan dan 

jelaskan? 

Tentunya 

perusahaan 

memiliki 

perencanaan akan 

pembentukan dewan 

keluarga terkait 

dengan proses 

suksesi kedepannya 

Saat ini perusahaan 

belum memiliki 

pembentukan dewan 

keluarga, akan 

tetapi perusahaan 

memiliki 

perencanaan akan 

pembentukan dewan 

keluarga berkaitan 

dengan proses 

suksesi kedepannya. 

Perusahaan tentunya 

memiliki 

perencanaan akan 

pembentukan dewan 

keluarga yang 

ditujukan untuk 

pengawasan calon 

suksesor terkait 

Pembentukan 

dewan keluarga 

merupakan hal 

penting dalam 

sebuah bisnis 

keluarga yang 

berkenaan dengan 

proses suksesi, 

sehingga 

perusahaan tentunya 

memiliki akan 

perencanaan dari 

pembentukan dewan 

keluarga 

kedepannya. 

Perusahaan 

memiliki 

perencanaan akan 

pembentukan dewan 

keluarga terkait 

dengan proses 

suksesi  dan 

pengawasan 

terhadap calon 

suksesor. 

Sumber : data primer hasil diolah (2019) 
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Berdasarkan pernyataan dari empat orang responden yang 

pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor baik dari Owner dan 

calon suksesor menyatakan bahwa terdapat pembentukan dewan 

keluarga. Pernyataan ini dapat dilihat dari respon owner serta calon 

suksesor yang menyatakan bahwa dewan keluarga merupakan hal 

yang penting terkait proses suksesi berdasarkan tujuan, prioritas, 

dan operasional pada perusahaan kelak. 

4.4 Analisis keseluruhan variabel 

 Pada penelitian ini terdapat 3 variabel utama yang meliputi kesiapan calon 

suksesor, relasi calon suksesor terhadap keluarga dan anggota bisnis keluarga, 

serta perencanaan dan pengendalian. Berikut adalah tabel hasil analisis 

berdasarkan jawaban responden pada tiap variabelnya. 
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Tabel 4.4.1 Analisis keseluruhan variabel  

Variabel Hasil analisis 

Kesiapan calon suksesor Calon suksesor telah dipersiapkan dari pendidikan formal yaitu 

ekonomi manajemen, calon suksesor telah mendapatkan pelatihan 

dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang usaha, serta 

motivasi yang kuat pada calon untuk melanjutkan bisnis keluarga.  

 

Relasi calon suksesor 

terhadap keluarga dan 

anggota bisnis keluarga 

Calon suksesor juga memiliki komunikasi yang baik kepada seluruh 

anggota pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor dimana calon 

suksesor juga telah mendapatkan kepercayaan dari pihak owner dan 

seluruh keluarga untuk memimpin bisnis keluarga, adapun komitmen 

dan kesetiaan calon suksesor untuk memimpin bisnis, serta tidak 

adanya permasalahan antar seluruh calon suksesor mengenai suksesi 

kedepannya. 

Perencanaan dan 

pengendalian 

Perencanaan dan pengendalian yang telah disusun oleh perusahaan 

secara baik dimana terdapat perencanaan akan pihak – pihak yang 

terlibat dalam proses suksesi kedepannya yang sudah ditentukan pada 

aspek ini serta pembentukan dewan keluarga terkait dengan tujuan 

dan prioritas bagi calon suksesor, namun perusahaan belum memiliki 

perencanaan mengenai penggunaan pihak dari luar perusahaan pada 

susunan direksi perusahaan, perusahaan juga belum memberikan 

edukasi akan kewajiban pajak pada calon suksesor serta belum 

adanya perencanaan akan penggunaan jasa konsultan 
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 Dari tabel analisis keseluruhan variable diatas yang dianut dari teori 

Morris, Williams , dan Nell (1996) dapat disimpulkan bahwa calon suksesor 

memiliki persiapan yang matang dalam proses suksesi kelak. Dari tingkat 

pendidikan formal yang sudah sesuai dengan bidang usaha, pelatihan kerja 

mengenai bisnis keluarga pada bidang sparepart yang didapat oleh calon suksesor 

melalui owner, pengalaman kerja yang didapat juga sesuai dengan bidang usaha, 

serta motivasi kuat yang dimiliki oleh calon suksesor untuk melanjutkan bisnis 

keluarga.  

 Adapun dari segi relasi calon suksesor terhadap keluarga dan anggota 

bisnis keluarga juga memiliki hasil yang sesuai dimana calon suksesor memiliki 

komunikasi yang baik kepada setiap anggota keluarga maupun anggota pada 

bisnis keluarga, calon suksesor juga telah mendapatkan kepercayaan langsung dari 

owner untuk dapat memimpin bisnis keluarga, serta komitmen dan kesetiaan 

calon suksesor terhadap bisnis keluarga. Komunikasi dan relasi antar calon 

suksesor dengan anggota keluarga dan anggota bisnis keluarga memiliki 

perananan penting untuk membangun hubungan yang baik hingga proses suksesi 

kedepannya. 

Serta perencanaan dan pengendalian yang telah disusun oleh perusahaan 

secara baik dimana terdapat perencanaan akan pihak – pihak yang terlibat dalam 

proses suksesi kedepannya yang sudah ditentukan pada aspek ini serta 

pembentukan dewan keluarga terkait dengan tujuan dan prioritas bagi calon 

suksesor, namun perusahaan belum memiliki perencanaan akan penggunaan dari 

pihak luar perusahaan pada jajaran direksi bisnis keluarga, pihak owner juga 

belum memberikan edukasi akan kewajiban pajak pada calon suksesor terkait 

serta belum adanya perencanaan akan penggunaan jasa konsultan 
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Kedua calon suksesor pada bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor telah 

memiliki persiapan, relasi, serta perencanaan yang baik untuk proses suksesi pada 

bisnis keluarga UD Raja Isuzu Motor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 

calon suksesor memiliki kelayakan dalam memimpin bisnis keluarga UD Raja 

Isuzu Motor. 
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